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 رشانلا ةملك

 رشانلا ةملك

 هلل قريش اوُنَمْعُأ لقول : ىلاعت لوقي هباتك مكحم يف

 . 4 نومْملو موسم كَ
 ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ميدقت انرثآ دق انكو

 انمالسإ ةمدخ يف انرودل ًازيزعت ميركلا ءىراقلا ىلإ

 نيثحابلاو نيسرادلا يديأ نيب اهانعضوف .انتمأو

 انطخ نمض هلك كلذو . .قحلا ىلإ ًامود نيعلطتملاو

 ىدم ىلع فراعتلا راد ىف هل انسفنأ انرذن يذلا ىفاقثلا

 ْ . ةمرصنملا ةثالثلا دوقعلا

 نيثالثلا دلجملا ىلإ اهرادصإ ةعباتمل دعتسن انكو

 هللا ناوضر ناك دقو . .هتافوب انئجوفف «بغري ناك امك

 اهقيسنتو اهبيترتو داوملا ةئيهت ىلع ًاّبكنم هيلع
 . اهتعجارمو

 هتافو تناكف .«نيمألا نسح ةمالعلا ديسلا تام

 ترسخ دقل ؛«يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلل ةريبك ةراسخ

 ىف ةعيشلا نوملسملا ناكو ءرابكلا اهمالعأ دحأ ةمألا

 هسناقث قو هيلع ]و نكيو ةقئاكم وفرع دق ايندلا ءاَحنأ

 املأ هنادقف ثدحأف ءربكأ مهتراسخ تناكف هعضاوتو

 . سوفنلا يف ًاقيمع

 ؛نيملسملا ركفلا لاجر رابك نم هللا همحر ناك

 رصعلا قطنم مهلتسي ًارّونتمو ًالعاف ًايمالسإ ًادهاجم

 ةليصألا هتباوثب ىمالسإلا ثارتلا ىلإ دنتسيو ؛هبيلاسأو

 ةماع يمالسإلا ملاعلا دعاست ةديدج تاهاجتا مسرل

 مهمامأ هعضو ناك ام لالخ نم ءاهرثكأ امو ءرصعلا

 مهتدايف لجأ نمو . .ديدملا هرمع لالخ مهيديأ نيبو
 ةدحوو نماضتلاو لفاكتلاو نواعتلا نم ديدج عضو ىلإ

 .ةملكلاو فصلا

 نم ةلسلسل ًادادتما «ٌقحبو هللا همحر ناكو

 ٍقافآ وحن ةفاقثلا ةدايق يف رابكلا نييمالسإلا نيركفملا

 نيملسملا ةايح لاطي يذلا روطتلاو ٌومسلا نم ةديعب

 .اودجو امنيأ

 «رشابم لكشب فرشي نيمألا نسح ديسلا ناك
 ؛ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف لمعلا عباتيو

 اهتادلجم زجنيلدجب رباثيو «ليصافتلا لك يف ققديو
 هافاو لجألا نكلو ءىنمتيو بغري ناك امك نيئثالثلا

 .ةبغرلا هذه ذيفنتو لمألا اذه قيقحت ةصرف هطعي ملو

 ىعرسوم لمع ؛ ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 حرصلاو «ميظعلا لجرلا اذه رثآم نم ةرثأمو مخض

 ةمدخ- يف «نيعستلا ًازواجتم «هرمع ىنفأ يذلا ريبكلا

 .نيملسملاو مالسإلا

 عيضاوم ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد تلوانت

 .ةيهقفو ةيبدأو ةيخيراتو ةيفارغجو ةيعامتجاو ةيفاقث



 فلتخمو ةيناسنإلا ةفرعملا يحاون لك تلوانت

 هعضر الماش ًاّيعوسوم ًالمع نحب تناكف اهرهاظم
 نوكيل ؛ةماعلاو ةصاخلا ؛عيمجلا لوانتم يف لجرلا

 . .ةفرعملاو ملعلا قيرط ىلإ مهدشرم

 ؛هتايح يف 5" دلجملا نيمألا ديسلا زجنأ دقل

 ءححصتو بترتو قسنت ىرخألا ءازجألا داوم تناكو

 ريبكلا لمعلا اذه هتعباتم لالخ هقلق نع ربعي ناكو

 ...ًادلجم نيثالث حبصت نأ ىلإ حاترأ نل :هلوقب

 يلهأ هب تمدخ دق نوكأ المع تزجنأ دق نوكأ ذئتعاس

 . ينمأو

 ىلع فرشيو هعجاريو لمعلا عباتي هللا همحر ناك

 . .نورشعلاو سداسلا دلجملا زجنأ نأ ىلإ هقيقحت

 ناكف ةيقابلا تادلجملا ٌداومو عيضاومو تافلم امأ

 بيوبت ىلع هللا همحر لمع دق ناكو ءًادوجوم اهضعب

 نكل فصلا ىلإ هقيرط ذخأو هقّمحو هّمظنو اهنم ريثكلا
 فارشإلاو هتعباتم عطتسي ملف . .هاري نأ لبق هتفاو ةينملا

 . هيلع

 تاعوضوملاو تالاقملا نم ديدعلا انلصو دق ناكو
 ضعب عم اهدادعإ نأشب قفتا دق هللا همحر ناك يتلا

 دعب انتلصو دقو «نيملسملاو برعلا ةثاحبلاو باّتكلا

 اهبيوبت ىلع ًايلاح لمعنو اهبيرعتو اهتمجرتب انمقف هتافو

 .اهميظنتو

 عم نواعتلا ىلع ًاصيرح نيمألا نسح ديسلا ناكو

 يعوسوملا لمعلا يف نييصاصتخإلاو نيسرادلاو باّتكلا

 ىئيوزقلا تدوج ديسلا روتكدلا ةصاخو فراعملا رئاودو

 هلئاسر رظنني ناكو «هتاساردو هدوهج عباتي ناك يذلا
 تالاقملا نم ديدعلاب انفحتأ دقف لعفلابو «هتالاقمو

 .نيمألا ديسلا ةافو دعب انتلصو دقو «ةمهملا

 نماثلاو نيرشعلاو عباسلا نيدلجملا داوم نإ ءنآلاو

 ًابيرعتو ًاحيقنتو ًابيوبت ةزهاج تحبصأ دق نيرشعلاو

 يدي نيب هللا نوعي نوكتسو ةعبطملا ىلإ اهقيرط تذخأو
 . . .ًاعابت ميركلا ءىراقلا

 رشانلا ةملك

 «نيثالثلاو نيرشعلاو عساتلا نيدلجملا داوم امأ

 ؛دادعإلاو حيحصتلاو بيضوتلا ةرئاد يف نآلا يهف

 اهقيرط ذخأتل - هللا ءاش نإ بيرق امع ةزهاج حبصتسو

 نوكنو .ةعابطلاو جارخإلاو فصلا ىلإ ىرخألا يه
 ؛نيمألا ديسلا ؛ريبكلا لجرلا اذه ملح انققح كلذب

 .ادلجم نيثالث ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يهو

 اذه مامتإب نوروخف .فراعتلا راد يف «ءنحنو

 اندهج رارمتسا ىلع نيدكؤم ؛ريبكلا يعوسوملا لمعلا
 يف ةيونعملاو ةيداملا انتايناكمإ لك عضو يف انترباثمو

 .انتمأو . . .انلايجأ ةمدخ

 نل اننأ ُدعن اننكل . .ًاليوط انمامأ قيرطلا لازي الو

 .ةيمالسإلا انتفاقث ةمدخ يف ًادهج اولأن نلو «هنع ديحن

 ةوخألا عيمج ركشن نأ الإ انعسي ال ًاريخأ

 مهراكفأو مهمالقأب اومهسأ نيذلا نيثحابلاو نيسرادلاو

 .ةعوسوملا هذه تناكف . . . مهناضتحاو

 ريفس يسيردإ دوعسم ديسلا خألا ركشلاب صخنو
 ديسلا خألاو نانبل يف ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا
 ةرافس يف قباسلا لامعألاب مئاقلا يّمق اضر ديمح

 امهاس نيذللا نانبل يف ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا

 هذه جارخإ يف ديكألا لضفلا امهل ناكو .ريبك لكشب

 .- ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد  ةعوسوملا

 ناك دقف «ةمدخ انمدق دق نوكن نأ اذه انلمعب وجرن

 ىعوسوملا لمعلا اذه ىف نيقداص انلمعو اندهج

 : ْ .ريبكلاو نأشلا ريطخلا

 عفني نأو ًالبقتم انلمع لعجت نأ كلأسن انبر

 كمعن نم ًاديزم كلأسنف انيلع تمعنأ دق انبر

 انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر
 ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا تنأ

 .ًارخآو ًالوأ دمحلا كل

 رشانلا

 م6١٠1 /راذآ /”؟١ توريب







 نويناردلا وأ نويلادبألا

 نويناردلا وأ نويلادبألا

 وأ ينبرسلا ةيموق نم عرف مه لادبألا وأ نويلادبألا

 مهترهشو مهدوجو اودمتسا نيذلاو 20ةيناغفألا دئبرسلا

 (يناردلا يلادبألا ناخ دمحأ) روهظ دعب نم مهتوقو

 ةيقرشلا ناريإ تالوحت يف رثؤم رود بعل نم اونكمتو
 .يراجاقلا دهعلا طساوأ ىتحو هاش ردان دهع ةياهن ذنم

 ناخ دمحأ) ةردقو دهع لبق يأ «لادبألا رهتشي نأ لبقو
 اوناكو (يئازودس) مساب اوفرع (راهدنق) يف (لادبألا

 راهدنف نيب نيلقنتم فيصلاو ءاتشلا يلصف نوضقي

 . لباكو

 يناردلا ناخ دمحأ طالب خرؤم (يماجلا يشنملا)

 يف لقننت ةليلجلا ةلالسلا تناك مدقلا ذنم» :لوقي بتك

 ضرأو راهدنق رارقلا راد نيب فيصلاو ءاتشلا يتلحر

 لباك ىتحو نينزغو غابارق ةيحان لابج نيبو ىبوطو رواد
 . ”"0«ةحرفملا

 مهنأ ةيمستلا هذه نإف (هرازه بتاك) بسحو

 دمحأ بسن لسلست نأو (ودس) همسا لجر ىلإ نودوعي
 دمحأ :وه يئازودسلا وأ يلادبألا وأ يناردلا ناخ

 نب ناخ تسمرس نب ناخ نامز دمحم نب هاش

 ركذ ةلودلا داضتعا .55 ص :ناغفأ همانداجن ءهرازه بتاك )١(

 .كدئيرس مساب ينبرس

 7١. ص ء١ج :يسكع ؛يهاش دمحأ خيرات )1١(

 0 ل ناخرضخ هجاوخ نب ناخريش

 «هرازه بتاك لبق هباتك ررح (ازريم يلق يلع)

 «ةيناغفألا لئابقلا لاوحأ يف ةمهم تامولعم جردأو

 ةلالس يه) :بتك مهعورفو لادبألا بسن لوحو

 ةدع اهنع بعشتتو (دنبرس) ب فرعت تناك ةيناغفأ

 هاش دمحأ مهيلع قلطأ دقو (9لادبألا اهلوأ :عورف

 بقل هسفن ىلع قلطأو «نييناردلا مسإ يئازودصلا
 يلادبألا نسح دالوأ نم مهنأ فورعملاو (يناردرد)

 اهنم لئابق ةدع مهرودب لادبألاو روباشينب نوفدملا

 .(نيريثروت) و (نيريثربسا) ناعرف يهو (يناريثلا)

 «يئازريش ؛يئاز دمحم :عورف ةدع يئازكرابلاو

 هذهو .يئازلفوف «يئازردنس « يئاز ترصن «يئازكشا

 «يئازودام ءيئازودص «يئازيماب :عورف ةدع ةريخألا

 «يئاز نسح ,يئاز بويأ «يئاز ليمس ؛يئاز لكنم

 «يئازولاخ :عورف ةدع ةريخألا هذهو .يئازوكلا قكنل

 يهو .يئازرون «يئاز بوقعي :«يئازينوك «يئازوكاج
 . يئاز قاحسا «يئازوباب «يئاز ناثاب :ناعرف اهرودب

 يتريشعو .يئاز نسح ؛يئازولح :ناعرف يئازيلعو
 دعب لادبألا مجن دعص دقو .ينايكوخو "”يئوكاملا

 )١( ص ءكج : خيراوتلا جارس 56

 )١( يركاكو يناردرب :امه نارخآ ناعرف كانهو .

 همانداجن عجارو .775 ص :ناتسناغفأ غارسو عياقو خيرات (*)

 .هرازه بتاكل ناغفأ
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 رئاشع رئاس لثم لادبألا ناك هدهع يفف (هاش ردان) لتقم

 تاوقلا نم ًامسق اهنم ةدحاو لك لكشت ينبرسلا عورفو

 نيمرتحملا ةرداقلا نيب نم ناك نكل «هاش ردانل ةيناغفألا

 . ""يلادبألا يئازيلع ناخ دمحم رون) هيلإ نيبرقملاو

 لادبألا عورفو رئاشع عيمج ةدوعو (ردان) لتقم دعب

 دمحأ ةموكح روهظ خيرات يف انركذ امكو (راهدنق) ىلإ

 نأ عاطتسا يلادبألا ناخلا اذه ْنِإَف «يلادبألا ناخ

 يئازكراب عرف نم (يئاز دمحأ ناخ لامج يجاح) معد

 .يئازوكلا ناخ رازه ريمو يئازرون ناخ تبحمو

 بقل هسفن ىلع قلطأ مث «لادبألا ةسائر ىلع ىلوتساو

 (ه71١1١) ماع ذنم لادبألا ةوق تأدبو .“"”(هاش دمحأ)

 ىناردلا ناخ دمحأ ةدايقب راهدنقب (دايأ ردان) ةقطنم ىف

 لالخو (يئازكرابلا ناخ دمحم تسود) روهظ ىلإ هسفن

 نم ةيساسألا ماسقألا ىلع نورطيسي اوناك ةرتفلا هذه

 ةداقلا مهأ ناك ناخ دمحأ د عبو .ةيلاحلا ناتسناغفأ

 : مكحلا ىلع اولاوت نيذلا

 .ناخ دمحأ نبا هاش روميت ١

 .هاش روميت نبا ازريم نويامه  ؟

 .هأش روميت نبأ هاش نامز '"' 

 .هاش روميت نبا ازريم دومحم  ؟

 .هاش روميت نبا كلملا عاجش وأ عاجش هاش - 0

 .ةدمل لباك مكح دقو .هاش يلع 5

 .ريمشكو رواشيب مكاح .هاش بويأ -

 .تاره مكاح .ازريم نارماك 8

 دن

 .ًامود يناردلا ناخ دمحأ ةرسأ ىلإ ليمي هرازه بتاك ناك )١(

 .٠ 4 ص اج : خيراوتلا جارس

 88 -74 ص :ناتسناغفأ حناوسو عياقو خيرات )1١(

 لعد ةمسأ يدادغبلا قيرز نبا

 «ىلع» همسا يدادغبلا قيرر نيا

 وبأ انربخأ» :قاشعلا عراصم يف جارسلا نبا لاق

 بيدألا يشرقلا ناجلا نب يلع نب دمحم نيسحلا

 لاق هيلع يتءارقب 11١ ةنس ةكم ىلإ هجوتم انأو ةفوكلاب

 يتيركتلا زازبلا ريكب نب متاح نب يلع نسحلا وبأ انثدح
 لهأ نم ًالجر نأ يئاتدصأ ضعب ينثدح لاق تيركتب

 هبسنب هيلإ بّرقتو يسلدنألا نمحرلا دبع ابأ دصق دادغب
 ًارزن ًائيش هاطعأف ةرسكلو هولبي نأ نمحرلا دبع وبأ دارأف

 تكلس «.نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :يدادغبلا لاقف

 لجرلا اذه ىلإ رافقلاو هماهملاو راحبلاو يراربلا

 «لتعاو هسفن ترسكناف رزنلا ءاطعلا اذه يناطعأف

 اوجرخف هنع لأس مث ًامايأ يسلدنألا هنع لغشو تامف
 ةيناخلا اولأسو هيف ناك يذلا ناخلا ىلإ اوهتناف هنوبلطي

 هرأ مل سمأ ذمو تيبلا اذه يف ناك هنإ تلاقف هنع

 اهيف ةعقر هسأر دنعو ًاتيم لجرلاب اذإف بابلا اوعفدف

 : بوتكم

 هعلويلذعلانإفهيلذعتال

 هعمسي سيل نكلو ًالوق تلق دق

 ناجلا نب يلع نب دمحم نيسحلا وبأ انل لاق
 فّرصتملا يلع نب نسحلا يلع وبأ يندازو

 تمسق دق قازرألاو ءرملا يف صرحلاو
 هعرصي ءرملا يغب نأ الأ ىغب ١

 ىكب تايبألا هذه ىلع نمحرلا دبع وبأ فقو املف
 «اذكب نوفرعي موقلاو اذكب فورعملا عضوملا يف دادغبب يلزنم» لجرلا ةعقر يف ناكو . يكلم فصل هرطاشأف يح لجرلا اذه نأ ٌثددو :لاقو هتيحل تلضخا ىتح
 يف تلصحو ةجتفسو رانيد فالآ ةسمخ مهيلإ لمحف
 .؛''”لجرلا توم مهفّرعو مرقلا دي

 نبا ةديصق هذه :يلماعلا دمحم نيدلا ءاهب لاق
 : يدادغبلا بتاكلا قيرز

 ١-132353. ص «قاشعلا عراصم )غ0



 ؟يلع» همسا يدادغبلا قيرز نبا

 هةعلوب لدعلا قرف ةجلدعك أل

 ©7. . .هعمسي سيل نكلو اقح تلق دق

 ةجح نباب ريهشلا يلع نب ركب وبأ نيدلا يقت لاقو
 ليلجلا خيشلا انربخأ» :ه4717/ ةنس ىفوتملا يومحلا

 نب دمحأ سايعلا وبأ نيدلا باهش ليصألا لدعلا

 يديمحلا نع ...يدهملا دفاو نب مناغ نب ميهاربإ

 يطساولا يوحنلا لهس نب دمحم بلاغ وبأ يندشنأ لاق

 وبأ ريمألا يندشنأ لاق طساوب نارش نباب فورعملا

 يندشنأ لاق نيهاش نب نارجع نب دمحم ءاجيهلا
 ىلإ ةديصقلا هذه هسفنب يدادغبلا بتاكلا قيرز نب يلع
 يبو كانو يرملا هدخ اهتدشنأ دقو اهرخآ

 ريقعلاب متخت نم لاقي :هريغو ديعس نب دمحأ نب يلع

 لمكتسا دقف قيرز نبا ةديصق ظفحو ورمع يبأل أرقو
 :يهو فرللا

 . .هيلذعت ال

 نب دمحم بلاغ وبأ يفوت :داوج ىفطصم لاق
 وعل انانإ ناكو 417 هني نرش نب لهس نب دمحأ
 :هرعش نمو ًاردتقم ًارعاش

 روح نمو جنغ نم كينيعب امب

 رهز نمو درو نم كيرتجنامو

 درب نمو ردنم كرغثبامو

 رطع حتاف باضر نم هب امو

 اهتيؤر دنع يبل راط ةرطو

 ررغ ىلع يبلق تكرت ةّرغو

 : لاق يذلا وهو

 ابص مكبحاص نا طساو لهأ اي

 حالصو كسنت لوط دعب نم

 نداش يبظ بح يف ىوهلا عبت

 يحاص ظفلو ىركس ةلقم يذ

 )١( ص ءلوكشكلا 07.

 .4 - 1” ص 37ج «قاروألا تارمث (؟)

 ىهُنلاو رئاصبلا يوذل ههجو يف
 ("'اورألا ةحارو نويعلا هّرَن

 ريمأ نبا وهف نيهاش نب نارمع نب دمحم اّمأو
 ركذ دقو 759 ةنس هوبأ تام «هيوب ينب دهع يف حئاطبلا

 جرفلا يبأ لتق 797 ةنس ثداوح يف ريثألا نبا

 .ةديصقلا يوار وهو نيهاش نب نارمع نب دمحم

 داوج ىفطصم

 ا هب قيلي المع هدلق

 ًاموي تنك :يباصلا قاحسإ وبأ لاق . . .يتقافل نامزلا

 تلفف .اهيف بتكو ةقرو ذخأ دقو ىبلهملا ريزولا دنع

 ْ : ًاهيدب
 اهلئانب دوج تعدبأديهل

 رثتني سرطلا يف هرد قطنمو
 حار نطل نيف ناك اصف

 رتتسي نابحس اهلمانأ يفو

 :- حر - هرعش نمو

 لام يل سيل نكلو يعبط دوجلا

 ؟لاتحي ضرقلاب نم عنصي فيكو
 ةركذت كنم هذخف يطخ كاهف

 لامآ بيغلا يف يلف عاستا ىلإ

 :دنع يفع ًاضيأ هنمو

 نكسر دال يحل ىو ينال

 ةدحرد أاضيأ هنمو

 امكمومهلا اهراتوأب يوطت

 حيباصملاب ليللا ىجُد ىوطت

 يحوز ىلع ةعلخ اهحورب
 ظعاولا يرزجلا ميهاربإ نب دادش بيجنلا وبأ ناكو

 نأ قفتاف يبلهملا ريزولل ةمزالملا ريثك رهاطلاب بقلملا

 )١( ص (.”ج «ءةيفنحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا» ١١«

 مهراعشأ رعشلا نم ةيدمحملاو اجا توقايل ءابدألا مجعمو

 .اهريغو 2694 ص 14ج ءمظتنملاو يطفقتلل
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 يف حلأو لبقي ملف رذتعاف هوعدي ريزولا ذفنأف هبايث لسغ
 : ًارعش هيلإ بتكف هئاعدتسا

 ناطيش ناكالنأك

 ةئامسمخو ليوارسو ةمامعو ًاصيمقو ةّبج هيلإ ذفنأف

 طايخ ىلإ هعفدت امو هسبلت ام كيلإ تذفنأ : لاقو مهرد

 .اهضرع كيلإ ذفنأل ىنفرع ًالإو ةكتلا تلسغ تنك نإف

 :يبلهملا ريزولا رعش نمو

 ينترجه امل نافجألا تمراصت

 يرجت ةربع يلو الإ يقتلن امف

 نيتنئا ةنس هتافو تناكو هتمجرت توقاي لّوطو

 دادغي ىلإ لمحو طساو قيرطب ةئامثالثو نيسمخو

 هنت

 فلخ نب قاحسإ نب يلع مساقلا وبأو ٠

 هل مجرت  عرابلا رعاشلا ىهارلاب فورعملا يدادغبلا

 وبأ فلخ نب قاحسإ نب يلع» :لاق يدادغبلا بيطخلا

 ىف رعشلا نسح .ىهازلاب فورعملا رعاشلا نسحلا

 ىخرنتلا اندشنأ «ًاليلق هرعش بسحأو اهريغو تاهيبشتلا

 بتاكلا نادمح نب هللا دبع نب دمحم اندشنأ لاق

 يهازلا فلخ نب قاحسإ نب يلع يندشنأ لاق يبيصنلا

 :- عيبرلا ةعيطق يف هناكد ناكو  هسفنل ناطقلا يدادغبلا

 رورس يفادعملك

 نيت تتم دودحف نتحكم

 نكلوحوررمهلن

 .رصمب ةديدجلا ةعبطلا نم ١: 1505 51١  تايفولا تاوف )١(

 «يلع» همسا يدادغبلا قيرز نبا

 نيتس ةنس دعب يهازلا تام :يخونتلا يل لاق
 . 7(ةئامثالثو

 نب جرفلا وبأ بيطخلا خيرات نم هتمجرت رصتخاو
 ناكم «؛نيندب» عبارلا تيبلا يف دروأو يزوجلا

 ًافاصو ناك :لاق ناكلخ نبا هل مجرتو «'"'”نيدسج

 وبأ ةلودلا ديمع هركذو» :لاقو «حلملا ريثك ًانسحم

 تاقبط يف ميحرلا دبع نب ميحرلا دبع نبا ديعس
 رفص نم نيقب لايل رشعل نينثالا موي دلو :لاقو ءارعشلا
 رشعل ءاعبرألا موي يفوتو ةئامثالثو ةرشع ينامث ةنس

 ةئامثالثو نيسمخو نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب

 ءازجأ ةعبرأ يف هرعشو شيرق رباقم يف نفدو دادغبب

 ريزولاو ةلودلا فيس حدمو تيبلا لهأ يف هرعش رثكأو
 عيمج يف لاقو هتقو ءاسؤر نم امهريغو يبلهملا

 :هلو .ءنونفلا

 يراتتسا كته ىوهلا يف كدودص

 يراهتشا ىلع ءاكبلا هنواعو

 الإ كيف يراذنع علخأملو

 راذعلا نسح نم تيناعامل

 نكلو نسح نم ترصبأ مكو
 يرايتخا عقو يتوقشل كيلع

 :جسفنبلا هيبشت يف هلو

 اهتقرزب تفوأ ةيدروزالو

 ٍتيقاويلا قرز ىلع ضايرلا نيب
 اهل تقفّص تاقاط قوف اهنأك

 تيربك فارطأ يف رانلا لئاوأ

 :هلوق هرعش نساحم نمو

 اهسأك يفاهئايضك ةمادمو
 غزاب لمانألا كلف ىلع رون

 اهفطل ةجاجزلا نع باغو تقر

 ٌغرافاهنمقيربالانأكف

 :هلوق هرعش نساحم نمو

 )١( :دادغب خيرات 1١١2: 156٠,

 664 :و/» مظتنملا )0



 «يلع» همسا يدادغبلا قيرز نبا

 امنأك نويعلا ظاحلأب ضيبو

 ارخاتخ نيضانتاو افويس نزرع

 ىوللا جرعنمب ًاموي يل نيدصت
 ارداغربصتلاب يبلق نرداغف

 ةلهأ نبقخناو ارودنب نؤفس

 ارذآج نتفتلاو ًانوصغ نسمو

 ًامجنأ ردلاب دايجألا ىف نعلطأو

 ارقام بودعلا تال ضن
 نم ةعامج هلمعتسا دقلو بيجع ميسقت اذهو

 عدبأ هنإف ةروصلا هذه ىلع هب اوتأ ام مهنكل ءارعشلا

 ةئامثالثو نيتس ةنس دعب يهازلا يفوت ليقو ...هيف

 دعب ءاهلا رسكو يازلا حتفب يهازلاو «ىلاعت هللا همحر

 ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسنلا هذه :يناعمسلا لاق فلألا

 نسحلا وبأ اًمأو :لاق مث ةعامج اهيلإ بسُنو روباسين
 فورعملا يدادغبلا رعاشلا فلخ نب قاحسإ نب يلع

 هنأ ريغ ؟ال مأ ةيرقلا هذه ىلإ بسنُيَأ يردأ الف يهازلاب
 . '"”:رعشلا نسح ناكو يدادغب

 وبأ - يناعمسلا ينعي  هلوق» شماهلا يف ءاجو

 مساقلا وبأ هنإ ةمجرتلا لوأ يف لاق ام عم خلا نسحلا

 هنأ زوجيو ىناعمسلل وه ىناثلا لوقلا :تلق «رظنيلف

 عبرأ هل تناك نم مهنمو فولأم اذهف ناتينك هل تناك

 . ىنك

 حيدم يف هرعش نم ناعطقم بوشارهش نبا هل دروأو

 : هيئكقت يلع مامإلا حدم يف هلوق اهنم تيبلا لآ

 يذلا يضاقلاوةمألاٌهَقْفُم

 طحُي مل ام ىدهلا ملع نم طاحأ
 . . .لاو ةجحلاو مظعألا أبنلاو

 طرولا بطخلا يف ةنحملاو حابصم
 . . .لا ةطحلا بابو هللا ىلإ لبح

 ططخلا قيلاغم دشرلاب حتاف

 هب طيس يذلا قدصلا مدقلاو

 طسي مل تاوطخلاب ئرما بلق

 ,7ل91 و٠ ١: نايعألا تايفو )١(

 :: لاو هللا شو ثولاطرهثو

 طلخ لقعلا اهرونب يتلا نيع

 نعءامصلاةيعاولا نذألاو

 طلغ نم هيف طلغيانخ لك

 نب دمحم نب رمع نب دمحم ركب وبأو ١

 فورعملا يميمتلا رايس نب ةربس نب ءاربلا نب ملاس
 دادغيب دلو .,ثدحملا ءفلؤملا يضاقلا يباعجلا نباب

 ناكو ه184 ةنس رفص نم نيضم عبسل وأ لايل تسل

 ةرواجملا تالحملا نم ةرصبلا باب ككس ضعب نكسي

 ىلع لبقأو دادغب نم يبرغلا بناجلاب روصنملا ةنيدمل
 اذ ناكو ريهاشملا هرصع خويش نم ثيدحلا عامس

 ىور ؛ثيدحلا ملع يف عربو ءًادج ةيوق ةظفاح

 للعب ةفرعملا يف ًامامإ) ناك هنأ مهضعب نع بيطخلا

 مهئافعضو نيلتعم نم لاجرلا تاقثو ثيدحلا

 مهتافو تاقوأو مهديلاومو مهانكو مهباسنأو مهئامسأو
 نم فصوي امو دحاو لك ىلع هب نعطي امو مهبهاذمو

 هيلإ ملعلا اذه ىهتنا دق هرمع رخآ يف ناكو «دادسلا

 :لاق ناكو ؟'”«ايندلا يف هيف همدقتي نم قبي مل ىتح
 ابأ بحص (اذك) '"”نيدوجوملا ظافحلا دحأ ناك»

 يف ةريثك فيناصت هلو ظفحلا ذأ هنعو ةدقع هب سابعلا

 خيراوتو تاوخألاو ةوخإلا هتفرعمو خويشلاو باوبألا

 يشتلا يف هبهذمو بئارغلا ريثك ناكو راصمألا
 ١ قوز

 نبا نع يناقربلا ركب ابأ تلأس» :بيطخلا لاق مث

 بحاص ناكو ينطنرادلا هنع انثدح لاقف يباعجلا

 نعط دق : تلق .عيشتلا ىف فورعم هبهذمو «بئارغ

 لإ هل كيس اح اقف ةهفاوسر هش لت لن
 لضفلا وبأ ينثدح» :لاق بيطخلا ناك دقو ردك

 ابأ تعمس لاق ينادمهلا تنامثع نب دمحأ نب ىسيع

 )١( دادغب خيرات »”: 2855.

 )١( مظتنملا يف  2737 :1١.حيحصلا وهو نيدوجملا

 ) )5ص: روكذملا عجرملا 2775.

 ) )4عجرملا سفن :٠ص 29107٠.
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 نب ركب يبأ دنع أاموي تنك :لوقي هيوقرز نب نسحلا
 هيلإ اوعفدو هيلع اوملسف ةعيشلا نم موق هءاجف يباعجلا
 تعمج كنإ يضاقلا اهيأ :اولاق مث مهارد اهيف ةّرُص

 ريمأو ءاهيلإ مدق نم تركذو دادغب يثدحم ءامسأ

 هركذت نأ كلأسنف اهدرو دق بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا

 هياط :ةيناتكلا كاذب مالو منع كاف . كباتك يف

 هنإ لاقي «بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأو :هيف بتكف

 :هل تلق موقلا فرصنا املف :هيوقرز نبا لاق .اهمدق

 ؟هركذ ْنَم باتكلا يف هتقحلأ يذلا اذه يضاقلا اهيأ

 .'”«لاق امك وأ .مهتيأر نيذلا ءالؤه :لاقف

 لصوملا ءاضق دّلق ىباعجلا نبا نأ بيطخلا ركذو

 ني وفعلا يانالك) جالا: هني تدمج ود

 نب يلعانل لاق لاق يفوصلا هللا دبع نبا دمحأ

 يباعجلا نب ركب وبأ تام :ئرقملا رمع نب دمحأ

 نيسمخو سمخ ةنس بجر نم .. .""موي ظفاحلا
 نبا نأ يرهزألا ينثدح .دغ نم نفدو ةئاملالثو

 لمحو روصنملا عماج يف هيلع يلَص تام امل يباعجلا

 ةحئان ةنيكس تناكو :لاق ءاهب نفدف شيرق رباقم ىلإ

 هبتك قرحن نأب ىصوأ ناكو «هتزانج ىلع حونت ةضفارلا
 «هدنع تناك سانلل بتك اهعم قرحأو اهعيمج تقرحأف

 :لاق باوبلا نب نيسحلا وبأ ينثدحف :يرهزألا لاق

 تفي "زج نرجو ةناع ىامسلا نبا ةةيع ل ذاك

 يزوجلا نب جرفلا وبأ رصتخاو .“؟”«قرحأ ام ةلمج يف
 هنأب حيرصتلا هيفو '””هخيرات يف هدروأو بيطخلا هركذ ام

 مالسإلا جات هلبق ةمجرتلا رصتخاو «شيرق رباقم يف نفد
 بتك يف هل مجرتو .""”هنفدم ركذي مل نكلو يناعمسلا

 بيطخلا ىوعدل اندينفت مجارو 440 »١١: دادغب خيرات )١(

 صد نيمظاكلا مسق نم لوألا ءزجلا يف هيوقرز نباو يدادغبلا
 .ةسدقملا تابتعلا تاعوسوم نم ٠ -/4١7

 .ةعوبطملا ةخسنلا يف ضايب )١(

 عطقلا نم نيسمخ وأ ةحفص نيعبرأ براقي ءامدقلا دنع ءزجلا (*)

 .طسوألا

 ) )1خيرات بغداد  17 259 51١

 لب نلثؤ ال مظتنملا 2(

 .يباعجلا يف باسنألا (7)

 ةيقداصلا ةزاجإلا

 ١6١ ص» يسوطلل تسرهفلا باتك اهنمو . ىرخأ

 ةيقداصلا ةزاجإلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 راثآب هدوجو نيهارب تضافتسا يذلا هلل دمحلا

 نم حايّرلا تالسرمب هركش ثيداحأ ترشتناو «هتردق

 مركأو هلسر لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو .هتمحر

 هيدهل نيعبتملا ؛هترتع نم ءايفصألا ىلعو «هتّيرب
 مهرّهطو سجّرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا «هتريسمو

 . اريهطت

 ءاملعلا نم حلاصلا فلَسلا ةريس ترج دقف (دعبو)
 يف ةزاجتسالاو ةزاجإلا ىلع ؛ماركلا ةذئاسألاو مالعألا

 انوص . هلكت راهطألا ةرتعلا نع ةيورملا رابخألا لقن

 ىلإ ةّتّسلا ءاهتناب ًاكربتو «لاسرإلا ةمصو نع ديناسألل
 لذبو «ةيانعلا ةياغ كلذب ىنتعا نمم ناكو «لآلاو َيبنلا

 لضافلا انلاخ نبإ ةياغلا هذه ىلإ لوصولل دهجلا

 ةقئارلا تافلؤملاو ةديزملا تاقيقحتلا بحاص بيدألا

 ينيسحلا مظاك ديسلا موحرملا لجن تدوج ديسلا

 فرشلا رانم ؛«مالعألا ءاملعلا ةلالس ينيوزقلاب ريهشلا

 «٠ لصفملا دقعلا ةطساوو «لئؤملا دجملا ةدعاقو خذابلا

 هللا مادأ ءينزاجتساو ىلاعت هللا هظفح ّيلإ بغر دقو

 مهقرطب يخياشم نع يْنع ةياورلا يف ؛هب عفنو هدوجو
 مهيلع هللا مالس ؛نيموصعملا ةمئألا ىلإ ةيهتنملا

 نأ (هتزجأ دقف) كلذل ًالهأ هتيأر ثيحو .نيعمجأ

 مالعألا يخياشم نع هتياور يل تحص ام يئع يوري

 يحولا نداعم ىلإ ةلصتملا مهديناسأب ماركلا يتذتاسأو

 :نم لك مهو ١ لكيت ليزنتلاو

 بارت وبأ ديسلا هيقفلا ةمالعلا انخيش (مهلْزأ)

 ءه1741 ةنس ىفوتملا هّرس سدق يورغلا يراسناوخلا

 ؛يناردنزاملا هللا فطل ىلوملا هيقفلا خيشلا هخياشم نع

 هللا سدق يمظاكلا نيسح دّمحم خيشلا هيقفلا خيشلاو

 تاضور بحاص يراسناوخلا رقاب دمحم دّيسلاو ءهّرس

 مشاه دمحم جاحلا هيخأو .هللا همحر تانجلا



 ةيقداصلا ةزاجإلا

 خيشلا نبإ رقاب دمحم خيشلا ةمالعلاو ؛يقوسراهجلا
 ملاعم ىلع ةيشاحلا بحاص هللا همحر يناهفصإلا يقت

 بحاص هفآفتيراسناوخلا يلع دّمحم دّيسلاو .لوصألا
 ةلصتملا مهقرطب «نيّدلا لوصأ يف ميقتسملا طارصلا

 . كوت ةمئألا ىلإ

 -ًاقيرط مهبرقأو ًادنس مهالعأ وهو  (مهيناثو)
 بحاص ةّجحلا اندّيس رهذلا ةمالعو رصعلا ةثاحب

 نيدلا ردص نسح ديسلا ةديفملا ةديرفلا تافلؤملا

 جاحلا هخياشم نع .«هرس هللا سدق يمظاكلا يلماعلا

 يلع ىلوم جاحلاو ؛يقوسراهجلا مشاه دمحم ازريم
 جاحلا هيقفلا هيخأو «يورغلا ينارهطلا ليلخ ازريملا نبا

 ةمالعلاو ؛هللا امهمحر ّيورغلا ينارهطلا نيسح ازريم

 مالسإلا ةقثو هللا همحر يّلحلا ينيوزقلا يدهم دّيسلا

 يرونلا نيسح دّمحم ازريملا خيشلا ةّجحلا ةثاحبلا

 مهديناسأب «هثلك لئاسولا كردتسم بحاص يورغلا

 .ةفورعملا

 ىوفقتلاو عرولا لاثم ةثاحبلا ةمألعلا  (مهئلاثو)
 يورغلا ينارهطلا كرزب اغآي ريهشلا نسحم دّمحم خيشلا

 فيناصت ىلإ ةعيرذلا) باتك بحاص هدوجو هللا مادأ

 لصاويو ًاءزج رشع ةعبس نآلا ىتح هنم عوبطملا (ةعيشلا

 ةحيبص هتزاجإ خيرات «ناريإ يف هئازجأ ةيقب عبط يف
 هخياشم نع ءها٠16 ةنس رفص رهش (7100 ءاثالثلا

 ليلخ ازريملا نبا نيسح ازريم جاحلا نم لك مهو
 ةّجحلا ثّدحملا ةثاحبلا ةمالعلاو . فدك ّيورغلا ينارهطلا

 كردتسم بحاص ٌيورغلا يرونلا نيسح دّمحم ازريملا

 فجن اهاط دّمحم خيشلا ةّمألا هيقفو . هفّكت لئاسولا

 دّيسلا دهازلا عرولا ةمالعلا ىدهلا ملعو . هفدثتّيورغلا

 نقدملا ققحملاو .؛ةفكٌيورغلا يريمشكلا ىضترملا

 ةبآو ءهللا همحر يدنواهنلا يلع ىلوملا دنوخآلا ةمالعلا

 بحاص يورغلا يناسارخلا مظاك دمحم ىلوملا هللا

 هللا حتف خيشلا هيقفلا ةمالعلاو «ةلككلوصألا ةيافك

 ربحلاو «هثثك يورغلا يناهفصألا ةعيرشلا خيشب ريهشلا
 هتك يورغلا يناقيخلا يلع خيشلا دهازلا هيقفلا

 دبع هاشلا يلع دّمحم دّيسلا عرولا هيقفلا ثذحملاو
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 دّمحم ازريملا ريبكلا سردملاو « تك ّيورغلا يميظعلا

 وبأ دّيسلا هيقفلا ةمالعلاو .هفتتتّيورغلا يتشرلا يلع

 دمحم يبأ ديسلاو ؛هلتتكيورغلا يراسناوخلا بارت

 دنهلا ةمالعو هللا همحر ّيمظاكلا نيدلا ردص نسحلا

 يدنهلا يوسوملا نيسح رصان دّيسلا ءاملعلا سمش

 ناَعطلا حلاص دّمحم خيشلاو .؛ هنآ يونهكللا

 ةمالعلاو «هثككتيرئاحلا ىسوم خيشلاو ؛هثلكت ينارحبلا

 ةروطسملا ةلصتملا مهقرطب ؛ هثاككيرئاحلا دمحأ ديسلا

 .اهلحم يف

 نسحلا مجن دّيسلا مدقملا دنهلا ةمالع  (مهعبارو)

 هخياشم نع ؛هللا همحر يونهكللا يدنهلا يوضرلا

 يناقماملا نسح دمحم خيشلا ةفئاطلا هيقف نم لك مهو

 ليلخ ازريملا نبإ نيسح ازريملا هللا ةيآو . هفآككتيورغلا
 ليعامسإ دّيسلا ةفئاطلا هجوو . ف 3ٌيورغلا ينارهطلا

 هيقفلا خيشلاو هلت يمظاكلا يناهفصالا يلماعلا ردّصلا

 بحاص ءاطغلا فشاك لآ نسح خيشلا نبا سابع خيشلا
 هللا ةبآو «هتاككمالسإلا عئارش حرش يف مامغلا لهنم

 يئابطابطلا يدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا هيقفلا

 دقو «مهتازاجإ يف ةعدوملا مهقرطب :هللتيورغلا
 ةنس ةدعقلا يذ 4 موي فرشألا فجنلا يف هثدكت ينزاجأ

 .ها"4

 ةثاحبلا يفولا انقيدص عرابلا ةمالعلا  (مهسماخو)

 هدرجو يرابلا مادأ يونهكللا يوقنلا يقن يلع ديسلا

 دّيسلا اندّيس مظعألا انخيش نم لك مهو ؛هخياشم نع
 ةفئاطلا سيئرو .هللا همحر يمظاكلا نيدلا ردص نسح

 يررغلا ينيئانلا نيسح دمحم ازريم خيّشلا انخيش هللا ةيآ

 اغآ يلع ازريم دّيسلا هللا ةيآ ةفئاطلا دّيسو هللا همحر

 ازريم ديسلا ريهشلا ىمظعلا هللا ةيأ فلخ يزاريشلا

 رصعلا هيقفو .هللا امهمحر يورغلا يزاريشلا نسح
 لاجرلا باتك بحاص يناقماملا هللا دبع خيشلا

 خيشلا نبإ يلع خبشلا عيلضلا عبتتملاو هنت عوبطملا
 ةمالعلاو ءهرس سّدق ءاطغلا فشاك لآ اضر دّمحم

 فشاك لآ سابع خيشلا نبإ ىضترم خيشلا ةججحلا هيقفلا

 نيإ يداه خيشلا هيقفلا ةمالعلاو .هللا همحر ءاطغلا
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 ميكحو .هللا همحر ءاطغلا فشاك لآ سابع خيشلا

 دقن بحاص ةثلكتيناهفصإلا اضر اغأ خيشلا ءاهقفلا

 دّيسلا ريهشلا ةجحلا فلؤملا ةمالعلاو نيوراد ةفسلف

 ةجحلا ةمالعلا رصعلا ةثاحبو هك يلماعلا نيمألا نسحم

 هللا همحر يلماعلا نيدلا فرش لآ نيسحلا دبع ديسلا

 رقاب دمحم خيشلا هيقفلا ثدحملا ةمالعلاو

 هللا دسأ خيشلا هيقفلا عبتتملا ىلوملاو ؛هفآتكيدنجريبلا

 مجن دّيسلا ريبكلا حلصملا ةمالعلاو يورغلا يناجنزلا

 ديسلا هيقفلا ةمالعلا هيبأو هلكت يونهكللا يدنهلا نسحلا

 يلع رادلد دّيسلا ريهشلا ريبكلا دهتجملا لآ نسحلا وبأ

 يلوصألا هيقفلا ملاعلاو ؛هثتتت يدنهلا يونهكللا يوقنلا

 ققحملاو ؛هفلتك ّيورغلا يزاريشلا مظاك دّمحم خيشلا

 نسحلا وبأ ازريم خيشلا انذاتسأ يلوصألا هيقفلا ققدملا

 رانم نيكلاسلا لامجو «هللا همحر يورغلا ينيكشملا

 يمقلا ميهاربإ نب يلع خيشلا ىقتلاو عرولاو ىدهلا
 ازريم خيشلا ةّجحلا ةيادهلاو لضفلا ملعو ؛يورغلا

 ةمالعلا انخيشو ؛ هثدك يركسعلا ينارهطلا دّمحم

 «يورغلا ينارهطلا كرزب اغآ خيشلاب ٌوعدملا نسحملا

 نيدلا ةبه يلع دّمحم ديسلا ةجحلا ةمالعلا ققحملاو

 ديسلا ةقّثلا ربحلا ملاعلاو هالع ماد يمظاكلا يناتسرهشلا

 .هللكت يرئاحلا ينيوزقلا مشاه ديسلا نبإ ميهاربإ دمحم

 لآ يرئاحلا نسحملا نبإ دمحم دّيسلا ليلجلا ملاعلاو

 ةياغ بحاص ينارحبلا مشاه دّيسلا ثّدحملا ةمآلعلا

 يداه ازريملا قققحملا ملعلا مليعلاو هلك مارملا

 ميهاربإ دّيسلا نيقّقحملا دّيسو هلك يرئاحلا يناسارخلا

 ؛ هلكت ٌّيورغلا يزاريشلا يتانابهطصألا اغآ ازريمب ريهشلا

 ريهشلا ةمالعلا نبا اضر دّيسلا ةمالعلا ءابدألا دّيسو

 ةمالعلاو ؛هللا امهمحر يورغلا يدنهلا دّمحم ديسلا

 مامإلا دهشم ليزن يدنراهتلا ربكأ يلع خيشلا ةجحلا

 ةجحلا ريبكلا ةمالعلا انقيدصو هقيدصو :ةئكئاضرلا

 ؛ هنت يو رغلا يدابدروألا يلع دّمحم ازريم خيشلا

 يشرقلا نيسح ادف خيشلا عبتتملا بيدألا لضافلاو

 دّيسلا عيلَضلا ربحلا لماكلا بيدألا ديسلاو فك يدنهلا

 يتلا مهقرطب ؛هلقكيرئاحلا يسيلاجلا يدهم بلك

 ةيقداصلا ةزاجإلا

 برقأ ةاّمسملا انل ةطوسبملا هتزاجإ ىف اهعدوأ

 )11١( غلبت يتلاو تازاجإلا خياشم ىلإ تازاجملا

 اهتدوسم خيراتو تاقبط تس ىلع اهبّتر دقو ءةحفص
 موي اهضييبت خيراتو ه١٠0١1١ ةنس ةجحلا يذ رهش يف

 دقو ءه1704١ ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع عبارلا

 هللا مادأ هطخب (هركا) دابآ ربكأ ةدلب نم انل اهلسرأ

 .هب عفنو هدوجو

 يداه دّمحم دّيسلا ريبكلا دهتجملا (مهسداس)

 ىف نيروكذملا هخئاشم نع هنت يرئاحلا يناسارخلا

 1 اها” ةنس يلاوح ةزاجإلا يرام .ةزاجإلا

 يناجنزلا هللا دسأ خيشلا ريبكلا ةمالعلا  (مهعباسو)

 يذ رهش (”7) ه١761١ ةنس ةزاجإلا خيراتو يورغلا

 .ةزاجإلا يف نيروكذملا هخياشم نع . ةدعقلا

 لآ دمحأ دّيسلا ةّجحلا ثّدحملا ةمالعلا  (اهنماثو)

 هخياشم نع ؛هالع ماد يورغلا يرئازجلا هللا ةمعن دّيسلا

 ةنس مّرحملا (18) اهخيراتو ةزاجإلا يف نيروكذملا

 اه

 نسحلا مجن دّيسلا ريبكلا ةمالعلا  (مهعساتو)

 ونهكل يف نيظعاولا ةسردم سيئر يدنهلا يوضرلا
 «ةزاجإلا ىف نيروكذملا هخئاشم نع . هنتكدنهلا

 0 .ةدعقلا يذ 4 ه754١ ةنس اهخيراتو

 دّمحم خيْشلا ةجحلا ذاتسألا انخيش  (مهرشاعو)

 ًاتيب (17) ىف ًةزوجرأ ًامظن ينزاجأ «يورغلا يوامّسلا

 1 -  ةلمسبلا دعب اهعلطم
 ّينسلا لضفلا اخأ يدّيس تزجأ

 نسحلا لجن قداصلا دمحم

 انلاخ نبا ةجحلا ريبكلا ةمالعلا (مهرشع يداح)

 رحب لآ رقاب دمحم دّيسلا ةمالعلا نبا رفعج دّيسلا

 .ها756١ ةئس ىلوألا ىدامج اهخيراتو

 نيسح رصان دّيسلا ريبكلا ملاعلا (مهرشع يناث)



 ةيقداصلا ةزاجإلا

 .ها1707 ةنس ةجحلا يذ رهش )١7( اهخيرات ةزاجإلا

 ازريم خيشلا ةّجحلا ريبكلا ةمالعلا  (مهرشع ثلاث)

 نيروكذملا هخياشم نع هلك يركسعلا ينارهطلا دمحم

 ةنس رفص رهش نم (؟١) اهخيراتو ةزاجإلا يف
 ه4

 خيشلا دهاجملا ريبكلا ةمالعلا  (مهرشع عبار)

 هذه ىفوتملا يكبلعبلا ّيلماعلا ميهاربإ لآ رجاهملا بيبح

 فجتلا ىلإ هنامثج لقُثو كبلعب ىف ١785 ةنسلا

 يولعلا فيرشلا نحصلا ردح ىدجلإ نفذ ةفرشألا

 ةنس ىلوألا ىدامج )١7( ةزاجإلا خيراتو ٠ هثدكتةّيلبقلا
 يف نيروكذملا هخياشم نع يوريوهو ه1

 عيبر رهش يف كبلعب ةنيدم يف هترز دق تنكو .ةزاجإلا

 يف ةزاجإلا يل بتكف هتزجتساو ه04١11١ ةنس يناثلا

 يف كبلعب ةنيدمل ةعباتلا ىرقلا ىدحإ (لياندب) ةيرق
 1 .ةروكذملا ةنسلا

 ةجحلا ريبخلا عّبتتملا ةمالعلا  (مهرشع سماخ)

 نم (مق) ليزن يشعرملا ينيسحلا نيّدلا باهش دّيسلا
 هخياشم نع ءهدوجو هللا مادأ مدقملا اهملاعو ناريإ دالب

 سيمخلا ةليل اهخيراتو ةلّضفملا ةزاجإلا يف نيروكذملا

 نم ّيلإ اهلسرأ دقو ه7464١ ةنس ىلوألا ىدامج رخاوأ

 نكسي ناك موي يراجو يئاقدصأ ٌرعأ نم ناكو (مق)

 فجنلا يف (ماوقلا ةسردم) فرغ ىدحإ يف يعم

 ْمث ؛ةديكأ ٌةومو ةقداص ٌةّوخأ انئيب تناكو .فرشألا

 نم ّمّلع مويلا وهو ؛(مق) ةدلب نكسو ناريإ ىلإ رفاس
 دقو ؛هب عفنو هءاقب هللا لاطأ اهججح نم ٌةَيحو اهمالعأ

 اننيب ةزاجإلا نوكتل ينزيجتسي (مق) نم يل بتك
 )١٠6( دحألا موي اهخيرات ةزاجإ هل تبتكف ( (

 .ها٠65١7 ةنس رفص رهش

 ةجحلا ريبكلا ةمالعلا اندّيس  (مهرشع سداس)

 ةنس ىفرتملا ىلماعلا نيمألا نسحملا ديسلا دهاجملا

 نب يلع مانإلا تحب بنيز دهشمب نوفدملاو ه١

 يف هطخب ةزاجإلا يل بتك دقف .قشمدب كلت بلاط يبأ
 دو (ةييطعلا باليسلا»ةاةيبحلا كم ريمجتم ةطردب
 (ةعيشلا نايعأ) هباتك يف اهنم ًاريثك لقنو ينم اهراعتسا
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 .«تسرهفلا يف هباتك رداصم دحأاهلعجو عوبطملا

 ها07١1 ةنس لاوش رهش )١5( ةزاجإلا ةباتك خيراتو

 ةرايز اهيف دصق يتلا ةنّسلا يهو ,فرشألا فجنلا يف

 يف :يكئاضرلا مامإلا راز اهيفو ٠ ئك#ظ قارعلا ةمئأ

 يف نيروكذملا هخياشم نع ةزاجإلاب يوري .ناسارخ

 1 . ةزاجإلا

 ةجحلا هللا ةيآ ريبكلا ةمالعلا  (مهرشع عباس)

 ةنس ىفوتملا هثَدعَت يمظاكلا نيدلا ردص نسح ديسلا

 ةدلبب هراد يف ًاهافش ينزاجأ دقف ه4

 دقو) ١70١ ةنس هتزجتسا نأ دعب كلذو فكي نيمظاكلا

 . (ًاوهس هركذ رركت

 ملع يف يذاتسأ هيقفلا ةمالعلا  (مهرشع نماث)

 لكك يورغلا يراسناوخلا بارت وبأ ديسلا لاجرلا
 نحَضلا يف ًاهافش ينزاجأ دقو ءه17747١ ةنس ىفوتملا

 دقو) .ةزاجإلا خيرات رطختأ الو يرديحلا فيرشلا
 (ًارهس هركذ رركت

 عجرملاو يلوصألا هيقفلا ةمالعلا  (مهرشع عسات)

 ىفونملا هنت ينيئانلا نيسح دّمحم ازريملا انذاتسأ ماعلا

 ةنس هخياشم نع ةزاجإلا ىل بتك دقف ءه1750١ ةنس

 الق و ا لة يسمو هاه

 يف نيروكذملا هخياشم نع يوري وهو ءًالوصأو
 . ةزاجإلا

 ساّبع خيشلا ثذحملا لدعلا ةقثلا  (نورشعلا)

 اهنم يتلا ةعفانلا تافلؤملا بحاص ةفدغتّيورغلا ّىمقلا

 فرشألا فجنلا يف ىفوتملا ؛عوبطملا باقلألاو ىنكلا

 ماَيأب هتافو ليبق ًاهافش ينزاجأ دقو «ه1159 ةنس

 ةمالعلا مهرهشأو هخياشم نع يوري وهو ؛ةريسي
 كردتسم بحاص يرونلا نيسح ازريملا ثدحملا

 . هللا همحر لئاسولا

 ريبخلا عبتتملا ةمالعلا  (نورشعلاو يداحلا)

 باقولا دبع خيشلا ةرصبلا يف سّردملا بيطخلاو

 نع ؛هقيفوت ماد يفنحلا يرصبلا يدادغبلا يلضفلا

 دمحأ نب مساق خيشلا نيّدلا قفوم ريهّشلا ةمالعلا هخيش
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 ىلوتأ تنك مكوي ةرصبلا يف ينزاجأ دقو «ةزاجإلا

 خلس ةزاجألا خيراتو اهيف يرفعجلا يعرشلا ءاضقلا

 رخآ ىف بتك دقو ءها1779 ةنس هرخآلا ىدامج

 ةزاجإلا

 اوزاح رصعلا خويش انرباكأ

 زورام ةزاجإيل اوزاجأ

 اوزاجأامك تزجأدقانأاهو

 مهخياشم نع مهنع يورأ نيذلا يخياشم ءالؤه

 تزجأ دقو ؛ءايحألا نيقابلا ظفحو تاومألا هّللا محر

 لبقتسم لعجو «ءهيضارمل هللا كقفو لاخلا نباي كل

 يخياشم نع يئع يورت نأ هيضام نم ًاريخ كرمأ

 مهديناسأب مهتازاجإ يف ةروكذملا مهقرطب نيروكذملا
 كنم ًايجار ؛ هيكتؤت ليزنتلاو يحولا نداعم ىلإ ةلصتملا

 يناسنت ال نأ كيصوأو ؛كقفوي هللاو طايتحالا ةاعارم

 تاقوأو ةباجإلا ناظم يف تاروعذدلا حلاص نم

 ءاعّدلا نم كيسانب تسلو كاسنأ ال ىْنأ امك «ةباجتسإلا

 هّنِإ كلو انل هللا رفغيو ىضريو ّبحي امل ياّيإو هللا كقفو

 دمحم ىينغلا هبر وفع يجارلا ةينافلا هانميب بتكو

 نب اضّرلا نب نيسحلا نب ميهاربإ نب نسحلا نب قداص
 فجنلا يف ينيسحلا يئابطابطلا مولعلا رحب يدهملا

 ١891 ةنس ةدعقلا يذ )١5( تبسلا موي .,فرشألا

 .مالَسلاو ةّيحتلا فالآ اهرجاهم ىلع ةّيرجه

 مولعلا رحب لآ قداص دّمحم

 تيزلا راجحأ
 عضوم وهو «ءاروزلا نم بيرق ةنيدملاب عضوم

 عضوم تيزلا راجحأ ينارمعلا لاق «ءاقستسالا ةالص

 . '")اهلخاد ةنيدملاب

 لسللست ة ص كج «ء(نادللا مجعم) يومحلا توقاي 000
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 تيزلا راجحا

 هنمو هسفن ةنيدملا قوس ءاروزلا لب :ليقو «ةرائملاك

 لهأ حايص عمس هنأ «هنع هللا يضر «سابع نبا ثيدح
 1 قف

 . ءاروزلا

 وبأ وهو ةيكزلا سفنلا لتق تيزلا راجحأ يفو

 . حلا نبا ضحملا هللا دبع نب دمحم هللا دبع

 وعم بلاط يبأ نب يلع نبا طبسلا نسحلا نبا ثلا

 ةرشع عبرأل دهشتساو ةئام ةنس دِلُو . هيف نينمؤملا

مخ ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةليل
 «ةئامو نيعبرأو س

 نسفلا ١» ةلاق ريت اردتم قدسي رار نومك جا وحي
 «راصتخاللا ةياغ ىف ىبلحلا ةرهز نباو «يراخبلا

 .امهريغو

 يف 8 مظعألا لوسرلا ةنيدم يحاوضب '"”'هدقرم

 «تيزلا راجحأ» ب فرعيو هيف دهشتسا يذلا عضوملا

 .هيف ربقأو عيقبلا ىلإ هدسج لقن ليقو

 ًالضف مهلاجرو مشاه ينب تاداس نم دمحم ناك

 بئناج ىلإ ؛ةحاصفو امركو ةعاجشو املعو افرشو

 يبوث ًايدترم ًامرتحم ًاليلج ًاليبن ًاكسان ًادباع ناك كلذ

 ةلمج نأ ىتح ةيكزلا سفنلاب بقليو «راخفلاو ةليضفلا

 (يدهملا) وه هنأ نونظي اوناك هرصع يف سانلا نم

 نع يورامل ءالدعو ًاطسق ضرألا المي يذلا

 :لاق هنأ )6 يبنلا

 ,ىالالك  ١ا/م ص جا «(نادليلا مجعم) يومحلا توفاي فلل

 تا ل لسلست

 ريبك ءانب هيلع علس لبج يقرش هدهشم ناك :يدوهمسلا لاق (1)

 وهو ءقفتي ملف ةبق هيلع اونبي نأ اودصقو دوسلا ةراجحلا

 نيع نم لهنم دجسملا ةلبق يفو ءروجهم ريبك دجسم لخاد

 امو ءهطسو يف يرجت نيعلاو هيبرغو هيقرش نم جردم قرزألا

 نمو يرطملا هركذ دهشملا اذهب ةيكزلا سفنلا نوك نم هانركذ
 هركذ امل فلاخم هنكل ؛ةنيدملا لهأ نيب ضيفتسملا وهو هعبت

 هتخأ تراو :هنإ لاقف «ماهفألا ضاير» يف يزوجلا نبا طبس

 راجحأ دنع هلتق ناكو «عيقبلاب هلسج ةمطاف هتنباو بنيز
 .١1ا/5١١1 :'؟ ؛افولا ءافو» تيزلا



 تيزلا راجحأ

 ىتح مويلا كلذ هللا لوطل موي ايندلا نم يقب ول»

 يررو «'يمساك همسا [انمئاق وأ] انيدهم هيف ثعبي

 . «ةيكز
 يف اوعمتجا دق نويسابعلاو نويبلاطلا مشاه ونب ناك

 نم هيلع مه امو مهلاح اوركاذتو «ةيمأ يئب , ةلود ليذ

 بيلو تنحل ةردلا ىلع نيرمألا ةويتلو .داهطضالا

 ليملو ؛«كلذ ريغ ىلإ نيحلصملاو ءاحلصلاو ءايلوألا

 بلاط يبأ نب يلع دالوأ ةصاخو مشاه ينب ىلإ سانلا

 «ءاوبالاب# ارس سانلا اوعدي نأ ىلع اوقفتاو تكي ةمطافو

 ىلع اوقفتاف هعيابن سيئر نم انل دب ال اولاق مث اوعمتجاف

 نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم ةيكزلا سفنلا ةعيابم
 مشاه ينب تاداس نم ناك ثيح لكيت طبسلا نسحلا

 دق سلجملا اذه ناكو .ًاملعو ًافرشو ًالضف ءمهلاجرو

 نم هرضحف مهيسابعو مهيولع مشاه ينب نايعأ هرضح
 دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ مامإلا نييبلاطلا نايعأ

 نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبعو . ةئكتت قداصلا

 «ةيكرلا سفنلا» دمحم هانباو ةئئلظ بلاط ىب بأ نب يلع

 نمو نييبلاطلا نم ةعامجو :ىرمجاب ليتقا ميهارتاو
 لآ نم امهريغو روصنملاو «حافسلا نييسابعلا نايعأ

 الإ «ةيكزلا سفنلا# ةعيابم ىلع عيمجلا قفتاف سابعلا
 هيبأل لاق هنإف 2199 احلا بع رفعج مامإلا

  ةفالخلا ينعي ايلا كانا نفعحلا هللا ذيع

 لا ب  رفصألا ءابقلا بحاص ألإ اهلاني نلو

 :روصنملا لاق 5 ءابق ٍلئنيح روصنملا ىلع ناكو
 ىلع اوقفتا مث ؛ةعاسلا كلت نم يسفن يف لامعلا تبترف

 .هوعيابف ةيكزلا سفنلا ةعيابم

 ينب ىلإ كلملا لقتناو «ةبرض رهدلا برض مث
 ملف روصنملا ىلإ حافسلا نم كلملا لقتنا مث «سابعلا

 وأ هلتقيل «ةيكزلا سفنلا» بلط ىوس روصنملا ّمه نكي

 ةيكلاملا مامإ سنأ نب كلام ىتفأ دقو '''هعلخيل

 «يقطقطلاب فورعملا ابطابط نب يلع نب دمحمل «يرخفلا» )١(

 1821/171١ ص

1١7/ 

 . '''ةيكزلا سفنلا دمحم عم جورخلاب

 دق روصنملا ناكو :بلاطلا ةدمع يف ةبنع نبا لاق

 ""'مشاه ينب نم ةعامج عم ميهاربإ هبخألو دمحمل عياب
 ةدم ميهاربإو دمحم ىفتخا سابعلا ينبل عيوب املف

 امزع امهنأ ملعو روصنملا كلم املو «حافسلا ةفالخ

 امهيبأ ىلع ضبقو امهبلط يف ّدج جورخلا ىلع

 .امهلهأ نم ةعامجو

 الاقف ًارس نجسلا يف وهو امهابأ اينأ امهنأ يورو

 «ةينامث لتقي نأ نم ريخ دمحم لآ نم نالجر لتقي :هل
 الف نيميرك اشيعت نأ رفعج وبأ امكعنم نإ :امهل لاقف

 م انوع نأ اهكتنمت

 ميهاريإ هاخأ دعاو جورخلا ىلع دمحم مزعامل

 ةنيدملا ىلإ دمحم بهذ .دحاو موي يف روهظلا ىلع

 رخأتف ضرم ميهاربإ نأ قفتاف «ةرصبلا ىلإ ميهاربإو

 سفنب ةنيدملاب ةيكزلا سفنلا جرخف .جورخلا دعوم نع

 يف اولاقو دمحم عم جورخلا يف ًاكلام ةئيدملا لهأ ىتفتسا )١(

 سانلا عراستف نيهركم متعياب امنإ :لاقف روصنملل ةعيب انقانعأ

 199١., 1” ؛نودلخ نبا خيرات# هتيب كلام مزلو دمحم ىلإ

 نب دمحم نب هللا دبع نب ىسيع نع يناهبصأللا جرفلا وبأ ىور (1)

 اوعمتجا مشاه ينب نم ةعامج نأ يبأ ينثدح :لاق يلع نب رمع

 نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ مهيفو ءاوبألاب

 نب هللا دبعو ءيلع نب حلاصو .ررصنملا رفعج وبأو « سابعلا
 نب هللا دبع نب دمحمر ؛ميهاربإو دمحم هانباو ؛نسحلا

 نيذلا مكنأ متملع دق : يلع نب حلاص لاقف ؛نامثع نب ورمع

 ء«عضوملا اذه يف هللا مكعمج دقو مكيلإ مهنيعأ سانلا دمت

 ىلع ارقثاوتو مكسفنأ نم اهايإ هنوطعت مكنم لجرل ةعيب اودقعاف
 نب هللا دبع هللا دمحف .نيحتافلا ريخ وهو هللا حتفي ىتح كلذ

 يدهملا وه اذه ينبا نأ متملع دق :لاق مث هيلع ىنثأو نسحلا

 نوعدخت ءيش يأل :روصنملا رفعج وبأ لاقو ؛هعيابنلف اوملهف
 لوطأ يأ  روصأ دحأ ىلإ سانلا ام متملع دقل هللاوو مكسفنأ

 نب دمحم ديري ىتفلا اذه ىلإ مهنم ةباجإ عرسأ الو - ًاقانعأ

 يذلا وهل اذه نإ تقدص هللاو دق :اولاقف ءضحملا هللا دبع

 لتاقم» هدي ىلع اوحسمو ًادمحم ًاعيمج اوعيابف .؛ملعن

 5١5. ص ؛:؛نييبلاطلا

 ١95 :5 هرصم .ط «يربطلل كولملاو ممألا خيرات» رظنا ()
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 هنع فلختي ملو ةنيدملا نايعأ هعبتو هرمأ رهظأو دعوملا

 نم اهريمأ اهنع لزعو ةنيدملا ىلع بلغ مث ريسي رفنألإ
 باوبأ رسكو ءًايضاقو ًالماع اهيلع بترو ءروصنملا لبق

 جرخو «ةنيدملا ىلع ىلوتساو ءاهب نم جرخأو نوجسلا

 روصنملا ربخي ةنيدملا نم يرماعلا سوأ : هل لاقي لجر

 هقيرط رّيص دقو ةنيدملا ىلع هئاليتساو دمحم جورخب

 ماق مث مهرد فالآ ةعستب همركأو كلذب هربخأف مايأ ةعست

 السارتو ابتاكت ىتح ةدملا تخارتو دعقو روصنملا

 نم ًادودعم ًاردان ًاباتك هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك بتكف

 . هيف جتحا بتكلا نساحم

 ةدايقب دمحم ةلتاقمل ًاشيج روصنملا زهج دقو اذه

 «سابعلا نب هللا ديبع نب يلع نب ىسوم نب ىسيع
 هللا دبع نب دمحم ىلبأ دقو ء.دمححم شيج عم لباقتف

 نالذخلاب دمحم سحأ املو «لاتقلا يف ًاديدش ًءالب

 نم ءامسأ هيف يذلا ناويدلا ىَلِإ لخدو ىضم ةبلغلاو

 يف عرص ىتح هسفنب لتاقي جرخ مث ؛هقرحأو هعياب
 هلسرأو هسأر زتحاف ةبطحق نب ديمح هيلإ مدقتو ةكرعملا

 نب هللا دبع نب ميهاربإ هوخأ يفوع املو روصنملا ىلإ
 ربخ هاتأو «ةرصبلاب رهظ هضرم نم نسحلا نب نسحلا
 ةرصبلاب سانلا بطخي ربنملا ىلع وهو دمحم هيخأ لتق
 : الئاق تايبأي ميهاربإ هاثر دقو

 انقلابو حافصلا ضيبلاب كيكبأس

 ارتولا بلاطلا كردياماهب نإف
 ةربعب هاخأ يكبي نمك تسلو

 ارصعهتلقمءام نماهرّصعي

 ةراغب ينم سفنلا يور نكلو

 ارمج اهبئاتك يرطق يف بُهلت
 انعومد ضيفتال سانأانإو

 ارهظلا مصق نإو انم كلاه ىلع

 نيرشعلا ةروث ثادحأ

 :ةروثلل ديهمتلا

 عافدلا ليبس يف ةكرح لوأ ةينطولا ةكرحلا نكت مل

 يتلا رومألا نم ريثك اهمدقت لب «يقارعلا لالقتسالا نع

 نيرشعلا ةروث ثادحأ

 هتدلج نبإ ريغل عنخي نأ ديرُي ال يقارعلا نأ ىلع تلد

 زّيح نع جرخت مل اهلك رومألا كلت نكلو «هتغلو
 اذإ ىتح رودصلا يف ًانماك ّلظ يذلا يلخادلا سمحتلا

 عفقدناو ةدحاو ةرم قثبنا ًاعرذ رودصلا كلت هب تقاض

 ةنماكلا ةوقلا كلت تلجتف اهركو اعوط هراّيت يف هباحصأ

 نوركتفي ام ريغ اهنأ اهيئوانمل ترهظأو اهرهاظم ىلجأب
 .اهنع نومعزي ام فالخو اهب نونظي ام سكعو ءاهيف

 ىتفأ يذلاو ةيداع ةيئيد تاعامتجا ةكرحلا لوأ ناك

 يقر هنأ كلذو ''”يلحلا نوخزورلا حلاص ديسلا وه اهب

 ١47١ ةنس رايأ ١ ءاعبرألا موي يف ةيمظاكلا يف ربنملا

 ىلع اهيف نيملسملا ضح لب ٌثح ةقئاش ةبطخ بطخو

 ذخَتي امك ًاديع هوذختي نأو .ةعمجلا مويب كّسمتلا

 .امهل ًاديع دحألاو تبسلا ىراصنلاو دوهيلا

 ةعمجلا موي يف يتأي نأ نييدادغبلا دعو هنإ مث

 ديسلا عماج يف بطخيو دادغب ىلإ رهظلا دعب ةلبقملا

 لئاضف نيرضاحلل اهيف درسي ةليوط ةبطخ يلع ناطلس
 حيرصتلا نم ةيوبنلا ثيداحألا يف ءاج امو .ةعمجلا موي

 . هيف لاغشألا كرت بابحتساو ًاديع هذاختاب

 رظتنملا بيطخلا

 داعيملا ةعاس نوبهذي سانلا ذخأ دعوملا اذه ىلعو

 .انادحوو تافارز يلع ناطلس (ديسلا) عماج ىلإ

 هايإ مهراظتنا لاط دقو .همودق نيرظتنم كانه اوعمتجاف

 .تأي ملو رصعلا دعب ام ىلإ

 نم اوسئيو راظتنالل نيفقاولا ماحدزا ةدش نم عطقني

 . نيبئاخ اوقّرفت هئيجم

 ىلع يتأي نأ حلاص ديسلا عنم يذلا ببسلا ناكو

 اهنع هغلب يتلا ةلاحلا هبّيهت وه موقلاب بطخيو داعيملا
 ماهتا ىلإ ةعاسلا كلت مهنيب هفقومب يدؤت دق اهنأ

 ىلع بعشلا جييهتو ةسايسلا يف لخدتلاب هاَيِإ ةموكحلا

 )١( ةنس يفوت ١69ه/ 191٠م.



 نيرشعلا ةروث ثادحأ

 .هابقع دمحُت ال ام ىلإ ذئنيح لاحلا رجتو .ةموكحلا

 بيبللا ديسلا اذه اهسرغ يتلا ةركفلا هذه ْنأ ديب

 موقلا ْنأل ,عوبسأ دعب ًاعوبسأ عّسوتتو ومنت تذخأ

 دحأ يف رهظلا ةالص دعب ةعمج لك يف نوميقي اوعرش

 . يوبنلا دلوملا ةّضق ةوالتلا لافتحا عم عماوجلا

 نب نيسحلا مامإلا (يبنلا) طبس (بقانم) ةءارقل أمتأمو

 ةنّسلل ةعماج ةكرابملا ةكرحلا هذه تناكف . هتك يلع

 ةيمالسإلا نورقلا يف قفتت مل ةيذو ةروصب ةعيشلاو
 . ةيضاملا

 لرألا لافتحالا

 لافتحا ناك .ليبقلا اذه نم هوماقأ لافتحا لوأو

 ةنس رايأ ٠١ يف كلذو يلع ناطلس ديسلا عماج

 عماج يف هوماقأ اهتلت يتلا ةعمجلا يفو م15

 ثيحب اميظع هيف عمجلا ناكو (جرهلا قوس يف) ةينالبقلا
 .همدقت ام ىلع ةفعاضم افاعضأ داز

 ةّلِب نيطلا دازف كرابملا ناضمر رهش لخد مث
 بحل نيجّيهتملا ءالؤهل هدورو ناك ذإ ؛ةمغن روبنطلاو

 ةريبك ةليسو هب اودجو مهنأل .حرجلل مهرملاك نطولا

 يف نوميقي اوعرشف مهدصاقم راهظإو مهراكفأ رشن ىلإ
 ىلع دعاس دقو .ءاشعلا ةالص دعب تالافتحالا هيلايل

 نئس بسح ًاليل لاغشألا ليطعت نيلفتحملا دايدزا

 . ةعيبطلا

 ةلتحملا ةموكحلا ةريس نم نورمذتملا دجو دقو

 حايتراو «مهليلغ ءافشو «مهتبرك جيرفتل ةميظع ةولس
 ةينطولا ةيسامحلا .. احخلا نم هنوعمسي امم ؛مهبولق

 لالقتسالا بلطب رهاجتو .نيلتحمااب ددنت يتلا ةينيدلا

 . ماتلا

 .انآف أنآ مظاعتي نيينطولا نم ةّضاخلاو

 عماج لافتحا «ناضمر يف ميقأ لافتحا لوأ ناكو
 نم ةمسن فالا ةرشعلا وحن هيف عمتجا دقو .ناديملا

 نم ةريبك ةعامج نأ ىتح ؛ةعيشلاو ةنّسلا «نيقيرفلا

 ةرضح اهميعز ناكو .هورضح اهفارشأو ةيمظاكلا ءاملع
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 هيف تيقلأ دقو .2؟”نيدلا ردص دمحم ديسلا ةمآلعلا

 ةسامحلا نع ديحت ال اهلكو «دئاصقلا تدشنأو بطخلا

 اوبطخ نيذلا ءارعشلاو ءابطخلا نأ امك .ءةسايسلاو

 ىتلا تالافتحالا رئاسو لافتحالا اذه ىف اودشنأو

 لب ءايلعلا ةقبطلا نم اوسيل هدعب تميقأ ىتلاو هتمذقت

 سرادملا ةيلط راغص نم مهنكلو .ىطسولا نماالو

 «ةلزنملا هذهب سانلا نيب اذه لبق نوفرعي ال نممو

 عقصملا بيطخلاو ريبكلا يعامتجالا رعاشلا الإ مهللا

 رّدصت يذلا ."”ريصبلا يدهم دمحم خيشلا ريطخلا
 ذلنم تميقأ ىتلا تاالافتحالا عيمج يف داشنإلاو ةباطخلل

 .ةلاسرلا هذه ةباتك خيرات ىلإ اهئدب

 يلاهألا ميظنت

 ةلحم لك لهأ ىلع مهسفنأ نم نولهألا ضرف مث

 يف يتلا عماوجلا يف عباتتلاب الافتحا اوميقُي ْنأ مهنم

 ةلحملا لهأ ىلع لافتحا لك ةقفن نوكتو .مهتالحم

 . اهعماج يف ماقُي يتلا
 ةناخ رديحلا ةلحم لهأ لمعلا اذهب ىدتقا ْنَم لوأو

 ةناخ رديحلا عماج يف ًاريبك ًالافتحا اوماقأ مهنإف

 رهش نم ةسماخلا ةليللا يهو «نينثالا ةليل يف كلذو
 عمجلا فانأ دقو .رايأ 74 -7* ةليلل ةقفاوملا ناضمر

 ءانفلسأ امك رارغأ مهو «ءارعشلاو ءايطخلا نم رودصلا

 «ءادعلا نم زيلكنإلا وحن هنورمضي ام متك اوقيطي ملف

 مهداز دقو «ءنيلجو الو نيباّيه ريغ هب اورهاج لب

 «مهلاوقأ هناسحتساو مهلامعأ بعشلا ذيبحت ًاطاشن

 ةذش نم توكسلا ىلع ربجي ثيحب ؛ جاجعلا قيفصتلاو
 نم ةليللا كلت يف يلت ام ناكو «جيجعلاو جيجضلا

 ةنس ةيقارعلا ةرازولا ةسائر دّلقت يذلا ردصلا دمحم دبسلا وه )١(

 ةربقم» يف نفدو م1103 ناين : يف يفوت .م4

 . ةيمظاكلاب «ةرسألا

 بّيهش لآ ةرسأ نم نيرشعلا ةروث رعاش ريصبلا يدهم روتكدلا (7)
 دادغبب يفوتو م1897 /ه117١ ةنس دلو . ةيلحلا

 .ماهالا* /همالو
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 .ًالوهم ًائيش ةيسايسلا ةيسامحلا باطخلاو دئاصقلا

 ةيرانلا ةديصقلا

 ةديصق نيلفتحملا سوفن يف ًاعقو اهرثكأو اهمظعأو

 ذإ « "”ىيمظعألا ىلزيرلا يدنفأ ىسيع اهمظان اهدشنأ
 .اهيبراشب ةرمخلا لعفت ام نيرضاحلا سوفقن يف ثلعف

 رمألا مسجتو ةبقاعلا ءوس نم ةّلتحملا ةموكحلا تفاخف

 ىسيع ىلع يناثلا مويلا رصع يف ضبقلا تقلأن

 سيلوبلا ةرئاد يف هتسبحو هركذ مّدقتملا رعاشلا يدنفأ
 5 520 2020 ١

 8 د ناخ يف

 نينئاخلا نيينطولا ضعب ةراشإب لمعلا كلذ ناكو

 ربخ يلاهألا عماسم غلب اًملو .اعم ةموكحلاو مهنطوم

 اوعمتجاو .مدقو قاس ىلع ًاعيمج اوماق ىسيع سبح

 اوداني ْنأ ةينطولا ةيعمجلا مهتْنب نيذلا نيدانُملا ةطساوب

 ىسيعو مكتدعك ونش :هظفل امب قاوسألاو تارهقلا يف

 عماج يف يمومع يمالسإ عامتجا وموك هوسبح
 . ةناخ رديحلا

 ةناخ رديحلا عماج يف

 .ةاتح ةييرع اةنلاثلا يعن ةطاتبلا كادي ققولا ناكر
 اوراسو مهلاغشأ اوكرتو مهدعاقم نم سانلا ّبهف

 ىلع فهلتلا قئاس نيقئاس نيب مهو «تاعامج نيعرسم
 اذهو .عقيس ام ىلإ علطتلاو قؤشتلا قئاسو لصح ام

 دبع نب ىسيع عوبطملا رعاشلا وه :يلزيرلا يدنفأ ىسيع )١(
 «م1494 ماع دادغبي دلو يمظعألا يلزيرلا دمحأ نب رداقلا

 تاباسحلا ريدم اهنم فاقوألا ناويد ىف فئاظو ةّذع لغشأو

 ثا نلع ةدحاو نس" ةدمل ةرضنلا ىلإ ىف دقو .ناويدلا ريدمو

 ٌثح يتلاو ةناخ رديحلا عماج يف ةروهشملا هتديصق هئاقلإ

 دنعو .زيلكنإلا هجري ةروثلا ىلع نيعمتجملا هناوخإ اهيف
 ىلإ روكذملا رعاشلا داع قارعلا ىلإ لوألا لصيف كلملا ءيجم

 .ةرصبلا يف ةنس نم رثكأ ىضق نأ دعب دادغب

 'موي هل يتلباقم رثإ روكذملا رعاشلا نيبو ينيب راد ثيدح نم]

 .[(9١ا/؟ /معرح

 لالتحالا تاوق هتذخّنا دقو نيِزاّزبلا قوس يف ناخلا اذه عقي (؟)

 .نيضراعملل ةيسايسلا تالقتعملا دحأ

 نيرشعلا ةروث ثادحأ

 اهرسأب لاغشألاو يهاقملا تلطع ةرورضلابو .رثكأ

 عماجلا لخاد يف نيمحدزملا سانلا جوم ىرت تنكف

 هيلع نودراولاو اذه «جاجعلا رحبلا هنأك مطتلي هجراخو

 ةديعيلا فارطألا نم ةماعلا تءاج دقو .نورئاكتي

 توملاو دمحم اي نيدلا) :مهتسوهو مهلوبطب
 ضعب ماق مث «ًاضرعو ًالوط عماجلا اوذخأف .(منهجلاب

 اهيف سانلا اوعد ةينيد ةيسامح ةبطخ اوبطخو ءابطخلا

 هلقتعم نم ىسيع قالطإو ةموكحلا ىلع باصتعالا ىلإ

 .اضرلاب نكي مل نإ رهقلاب
 َّنأو ءّرشلا مّسجت ةلتحملا ةموكحلا تظحال املو

 كته ىلع تفاخ ؛هترّوصت ام مظعأ ىلإ ترج ةلاحلا

 رود ىلع تفقوأف ءاهتمارك ىلع زواجتلاو اهتمرح
 «ةضحملا ةيزيلكنإلا دونجلا اهتارادإو اهئارمأو اهداوق

 مث .عقاوملا هذه يف ةيدنهلا دونجلا نمأت دعت ملو

 مهّلعل نيلهألا باهرإل ةعّردم تارايس عبرأ تلسرأ

 .مهشهدأ يذلا عامتجالا اذه نع اهتيؤرب نوفكي

 سأر يف ىرخأو ءروكذملا عماجلا مامأ ةرايس تفقوأف
 رسجلا سأر يف نينئاو ''”قيتعلا يلامشلا رسجلا

 عطقنا دقو ."”دوم رسجب فورعملا ديدجلا يبونجلا
 نم ىربكلا ةداجلا ىف ةراملا ىلع ةناخ رديحلا قيرط

 ْ .ماحزلا ةذش

 اوذخأ ةعّردملا تارايسلا نوبّصعتملا ىأر اّملو

 اهل نورفصيو نوقفصيو «ىصحلاو ةراجحلاب اهنومري
 .اهب ةيرخسو ًءازهتسا رورملا دنع

 سرخألا راجنلا داشهتسا

 م 595
 قئاسل ' راججن سرخأ لجر ضرعت يأل دعبو

 .ءادهشلا رسج مساب مويلا فورعملا (1)
 .رارحألا رسج مساب مويلا فرعيو :دوم رسج (؟)

 تناكو سرخألا ديشر نب ميركلا دبع وه :سرخألا راجنلا (؟)
 روفلي رتسملا يسايسلا مكاحلا ةرايسب سهد دقو ةراجنلا هتنهم

 تلوتسا دقو .ةناخ رديحلا عماج نم برقلاب رم امنيح
 عم تائحابم دعبو . ةلد ناخ يف هتعضوو هنامثج ىلع ةموكحلا

 نم ميشو نفك ثيح ةناخ رديحلا عماج ىلإ لقن ةموكحلا
 . يخركلا فورعم ةربقم ىلإ فالآلا مضي بيهم بكومب كانه
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 نيرشعلا ةروث ثادحأ

 ءادوصلا ءام ةنينقب هبرضي ْنأ لواحو ةعردملا ةرابسلا

 كّرح ءذحلا اذه ىلإ ةلاحلا غولب قئاسلا ىنأر اند

 اتلزنف ؛ةياغلا هذهل ةرايسلا ةهبج ىف نيتللا نيتيدملا

 هدد نيكل لماسلا كلو سك ىف ةيعاسلا#
 هتقحسف ةليقثلا ةرايسلا بيلاود هيلع تّرمو هتقول ًاعيرص
 نيبصعتملا ةّماع هذخأف .لاحلا يف تامو ًاقحس
 مكيخأ ىلع اوّلص اولاعت) : مهؤادنو عماجلا هولخدأو

 دصق كلذ مهؤادن ناكو .(زيلكنإلا هلتق دقف ديهشلا

 . جبهتلا ةدايزو رطاوخلا ةراثإ

 هذه يرئاد دحأ وهو ''”ناكرزبلا يدنفأ يلع ءاج مث

 مكعامتجا نإ :لاقو موقلاب بطخو اهيببسمو ةكرحلا
 نوبلاطت متنك ْنإو ءًاعفن مكيدجُي الو ًائيش مكديفي ال انه

 مكنع نوبوني نيبودنم مكنم اوبدتناف ىسيع قالطإب
 ىسيع قالطإ نوبلطيو «ةلتحملا ةموكحلا عم ةضوافملاب
 . ىرخألا ةينطولا مكبيلاطم ضرع عم

 بعشلا ىبودنم

 نطولا لاجر ءامسأ مكيلع ضراع اذنأ اه لاق مث

 فاتُه هل اوفتهاف هنع متيضر نمف «مكنع نيبودنم اونوكيل

 هركف مهراتخا نم ءامسأ مهيلع ضرعي لاز امو .لوبقلا

 «مهنم دحاو ضفر نودب قيفصتلاو فانهلاب هنوبيجي مهو
 وه نم كرت دقو ةيبودنملل حلصي ال نم مهنيب ناك هنأ عم

 رشع ةسمخلا نيبودنملا ددع غلب ىتح ءاهل هنم حلصأ

 . '"”يهدحأ هسفن وه ناكو .ًايودنم

 بزح يسسؤم نم .(م1908 14486 ) ناكزربلا يلع )١(

 مايق دعب ةمصاعلا نيمأل نواعملا بصنم لغش .لالقتسالا

 .م1911 ماع قارعلاب يكلملا مكحلا

 ثلاثلا اهددع يف مهءامسأ ةيدادغبلا قارعلا ةديرج تركذ (؟)

 دمحم ديسلا :مهو م١197 ةئس ناريزح "“ يف خرؤملا

 هن بانأ دقو) يناشاكلا هللا ةآ لجن مساقلا وبأ ديسلا ءردصلا

 دبع «يديوسلا يدنفأ فسوي «(داوج يبلج يداهلا دبع ديسلا
 ميركلا دبع ديسلا .«يدنبشقنلا يدنفأ د بئانلا «باهولا

 دبع .؛ليلخلا ىفطصم دمحم ؛ءرديح ديسلا لآ ىنسحلا

 «يجرداجلا تعفر «يرتفدلا اوف «يرديحلا اشأي .نمحرلا
 رفعج «ءرهاظلا دمحأ «يريضخلا نيساي ءدواد خيشلا دمحأ

 .ناكرزبلا يلع «نمتلا وبأ
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 .مكلحم ىلإ اوفرصنا :مهل لاق كلذ دعب مث

 ءاحابص ةيبرع ةيناثلا ةعاسلا ًادغ اورضحت ْنأ مكمزليو

 ام ىلع اوفقيو انه اضيأ مهسفنأ نوبودنملا رضحيل

 اوطاعتت ال نأ مكمزليو :مهل لاق مث . مهسفنأب نوديرت

 عمسلاب هوباجأف سبحلا يف ىسيع لاط ام ناك لغش يأ

 . ةعاطلاو

 الو «حابصلا ىلإ انه تيبنس اننإ مهنم مسق لاق مث

 ىلع يقابلا مسقلا مهقفاوف .انيلهأ ىلإ فارصنالا ديرن
 .كلذ

 ةراجحلاب يسايسلا مكاحلا فذق

 يسايسلاو يركسعلا مكاحلا ّرم ءانثألا هذه يفو

 .هسفنب ةلاحلا ىلع فقيل هترايسب روفلب لئركلا دادغبل

 هوباصأف ةراجحلاو ىصحلاب هترايس نوبّصعتملا ىمرف

 رمأو ءهسفن يف يزيلكنإلا مدلا راث ذئنيحو .ههجو يف
 ءاوهلا يف صاصرلا قلطُي نأ ةعّردملا ةرايسلا قئاس

 كلت نم ةدحاو ةصاصر تراث ام لوأو .باهرإلا دصق

 اوحارو مهاوق تراخو بعرلا نوبضعتملا ذخأ ةرايسلا

 نأ ىتح ضعبب مهضعب رثعي ءروعش نودب نوضكري
 تنكف مهب تقاض ءاهتعس ىلع ىربكلا ةديدجلا ةداجلا

 دق يتلا تارهقلا توختو يساركلا نودهدي مهارت

 ةركلا نايبصلا يدهدي امك «ناردجلا قصلب تعضو

 اوجرخي ملف نيبصعتملا نم عماجلا لخاد نيذلا اَمأ

 امدنعو .حابصلا ىتح هيف نيروصحم اولظ لب هنم

 راصحلا نم ةاجنلل اقيرط مهل اودجو سمشلا تعلط

 نيقذدصم ريغ مهءارو نوتفتلي مهو نيللستم اومزهناف

 نظي ال يكل هلمعو هلغش ىلإ مهنم لك بهذو .ةاجنلاب

 .لالغألاو لسالسلاب ذخؤيف نيبصعتملا نم هنأ

 ريثك قلخ عمتجا «مويلا كلذ نم رهظلا ةالظ دنعو

 ةالصلا دعبو «ةعامج اولصو ةناخ رديحلا عماج يف

 اوذخأ يذلا راجنلا سرخألا مهليتق عييشتب اولفتحا

 هب اوفاطو يديألا ىلع هولمحو (نطولا ديهش) هنوعدي

 خيشلا عماج ىلإ خيشلا باب ىلإ كانه نم نيرام «ةدلبلا

 هب اوربع مث ةيكريمألا ةيلصنقلا ىلإ «يناليكلا رداقلا دبع
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 ةلحلا يوالع ىلع نيّرام اوبهذ كانه نمو .دوم رسج

 اوبهذ مث نمو ءليقع تاوهقف رفيعجلاف ديدجلا قوسف

 ناكو هتربقم يف هوئفدو يخركلا فورعم خيشلا ىلإ هب

 ءاوّرم ناكم لك ىف رثاكتلاو دايدزالاب ذخأب عمجلا

 نم ةقوجو هشعن مامأ ةروشنم دوسلا مالعألا ىرت ٌتنكو

 جام» : مهتحونو هيلع ًانزح اهنومطلي ردصلا يرساح

 تفاخ دقو .«لسغت املا ديهشلع لزلزتاو هللا شرع

 هبشأ يذلا عييشتلاو ةكرحلا هذه نم ةلتحملا ةمركحلا

 يف ةعيشلا ءاهقف يدهتجم ربكأل ماقُي عييشت مظعأ ةئيهب
 ةثالثلا ىلع فينُي ام نيعيشملا ددع هيف غلب ثيحب قارعلا

 .ةمسن فالآ

 راوثلا سوؤر قوف قلحت تارئاطلا

 مامأ تراس ناسرفلا نم ةبكوك ةموكحلا تلسرأ

 تارايط ثالثو هفلخ ةعّردم تارايس عبرأو متأملا

 يسايسلاو يركسعلا مكاحلا ىلإ تزعوأو هقوف ةقلحم

 دواد خيشلا لآ دمحأ خيشلا ىلع لسري ْنأ دادغبب

 يدهم دمحم خيشلاو (نمتلا وبأ) لآ رفعج دمحمو

 مهددهي نأو ناكرزابلا يدنفأ يلعو يلحلا ريصبلا

 ىلع اورمتسا ْنِإ مهقحلي يذلا حدافلا ررضلاب مهدّعوتيو

 اوقْرفي ْنأ هسفن تقولا يف مهيلإ بلطي نأو ةلاحلا هذه

 . ةزانجلل نيعيشملا

 ةعساتلا ةعاسلا يف هترئاد يف اورضحو مهيلع لسرأف

 ةدورب لكب هوباجأف هب رمأ امب مهبطاخو ًارصع ةيبرع

 نيعيشملا قيرفت ىلع ردقن ال نحن :اولاقو ءانتعا مدعو

 اهعفادمب مهقرفت يهف ةدوجوم ةموكحلا تناك اذإو

 نم اوجرخ مث .مهفلخو مهمامأ اهتقاس يتلا اهتاعّردمو

 مكاحلا ناكف ءاذه مهلمع ىلع ًاطاشن مهداز دقو هدنع

 :فللا زشلا نم زانلاك هذه ةنلمق ىف

 تلسرأ رايأ 60 ءاثالثلا موي وهو يناثلا مويلا يفو

 نيجسلا رعاشلا يمظعألا ىلزيرلا يدنفأ ىسيع ةموكحلا

 . ريسأك ةرصبلا ىلإ

 بعشلا بيلاطم

 بعشلا نع نوبودنملا مدق ١97 ةنس رايأ 78 يفو

 نيرشعلا ةروث ثادحأ

 ةضيرع ءانفلسأ امك ناكرزبلا يلع مهشر نيذلا مهو

 ماعلا يكلملا مكاحلا نم اهيف اوبلط مهئامسأب ةعقوم

 يهر ةثالثلا بعشلا بلاطم ىلإ مهبيجي ْنأ نسلو رسلا
 هئاضعأ باختنا نوكي يقارع رمتؤم فيلأتب ةصخرلا

 لبق ينامثعلا نوناقلا اهيرجي ناك يتلا ةقيرطلا ىلع

 قالطإ يناثلا بلطملاو «نيثوعبملا باختنا يف برحلا
 .ىنامثعلا تاعوبطملا نوناقل ًاقفو تاعوبطملا ةيرح

 هاف ردا كالا تم ازبغلا ةيرغي عاؤسا ةكئاعلا بيكملا)
 بتحتف .هجراخر قارعلا لخاد يف ةيديربلا تابتاكملاو

 بضالنلو .4 في اع باوج ماعلا يكلملا مكاحلا مهيلإ

 نبياطرلا بلاطن يف مهتضوافمو مهتاقالمل دعتسم هنأ

 نيبرنلا دهو نأ ىأر هنأو «ةيقارعلا ةموكحلا لبقتسمو

 ينكي ال ًاصخش رشع ةسمخ نم فلأتملا نييئطولا

 نييدادغبلا نأل ؛بابلا اذه ىف هدحو ةضوافملل

 مهعم بدتني ْنأ ىأر اذهلو ةادنغب يف ًاَّمح نيرخآلا
 اذه يف ّمتأ لمعلا نوكيل ًاصخش نيرشعو ًادحاو

 .'"'”عامتجالا

 ةعاسلا وهو عامتجالل ٌدعوم عيمجلل برص دقو

 ةنس ناريزح ١ ءاعبرألا موي حابص نم ةيلاوز ةرشاعلا
 يركسعلا مكاحلا ةرئاد يف اوعمتجاف م

 ىلع ناكسلا ةعاسلا كلت يف محدزا دقو .يسايسلاو

 هيلإ ةيذؤملا قيرطلا يفو ءيركسعلا مكاحلا ةرئاد باب

 يف رداصلا ثلاثلا ددعلا «قارعلا ةديرج يف مهؤامسأ تدرو )١(

 .بيقنلا يدنفأ دومحم ديسلا ١- :مهو ء١1947 ناريزح "*

 . يواشلا كب ديمحلا دبع 7 .بيقنلا يدنفأ دواد ديسلا ” 

 يبلج نسح دمحم ديسلا - © . يريضخلا اشاب رداقلا دبع 4

 يدنفأ حلاص ا/ .ةيرفعجلا يضاق ركش خيشلا ١ .رهوجلا

 8 .(ررضحلا نع رذتعا) يسولألا يلع جاحلا .يلحلا

 1١١ .نايجمويق يدنفأ ورسخ ٠١ .طايخ اشاب رابجلا دبع

 . لييناد ميحانم يدنفأ ارزع ١١ .ليقسح يدنفأ نوساس

 .يجقرطالا يبلج دومحم ١4 .فولز يدنفأ اذوهي - 1٠7

 ال يظر مبلل نا وداباقلا يس تدمع

 نيسحلا دبع جاخلا ١8 .يدابرتسالا يبلج دومحم

 ليمج ٠١ .يبلجلا يدنفأ ميركلا دبع - ١9 .يبلجلا

 .يواهزلا يقدص



 ضر نيرشمعلا ةروث ثادحأ

 مهيبودنمل ديدشلا قيفصتلا نوقّفصيو نوفتهي اوذخأو

 ال ْنأ ىلع مهل ًاطيشنت كلذ لك ءطقف شع ةسمخلا
 5 رمال ارح ١ م

 لاجرلاو دادغب ةيلدع رظانو دادغبل يسايسلاو قركس «لا

 مكاحلا باطخ يرصملا (17نانفأ نيسح ديسلا الت

 .'”ديعوو ديدهت هلك يذلا ماعلا يكلملا

 زيلكنإلا دوعو

 مكاحلاو نيينطولا يبودنم نيب ميظعلا لادجلا ماق مث

 دعب ًاريخأو ءرضاحلا هفقومو قارعلا نع ماعلا يكلملا

 نيبودنملا عيمج يأر رق لادجلا كلذ ىلع نيتعاس رورم

 عفرتو ةفاحصلا ةيرح قلطت نأو رمتؤم فّلؤي نأ ىلع
 تابتاكملاو ةيقربلا تالسارملا نع ةيلوؤسملاو ةبقارملا
 نينثالا ىلإ ماعلا يكلملا مكاحلا مهباجأف .ةيديربلا

 مهل لاق لب ؛لوألا بلطملا ىلإ مهبجي ملو نيريخألا

 ًاضوافم نوكيل هنوبلطت يذلا يقارعلا رمتؤملا فيلأت نأ

 بيترتو قارعلا ةروريص يف ةّلتحملا ةموكحلا عم

 دبع سابع تخأ همأو نانفأ يلع نب نيسح وه :نانفأ نيسح )١(

 ةنس افيح يف دلو .هللا ءاهب ةيئاهبلا سمؤم طبس وهو ء«ءاهبلا
 كلذ دعبو «توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا يف سردو 8

 امجرتم نّيعو يسايسلا داصتقالاب ٌصتخاو جربمك ةعماج يف
 ةيملاعلا برحلا لبق ةرهاقلا يف يناطيربلا دامتعالا راد يف

 رمآ نواعم ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف ناكو ىلوألا

 ىلإ ءاج مث .دنهلا يف روبرمس يف نييقارعلا ىرسالل لقتعملا
 يكلملا مكاحلا ناويد يف بصنمب نيعف ؛ةندهلا دعب دادغب

 بآ 7١ يف دادغب يف قرشلا ةديرج ردصأ مث .يناطيربلا

 ًاريدم لقنو «ةيتقولا بيقللا ةموكح فيلأت رثأ ىلع

 ةيضّوفملل ًاريتركسف ١9476 ةنس ةيجراخلا ةرازوب تافيرشتلل

 ممألا ةبصع يف قارعلا لكم امك 1970 ةنس ندنل يف ةيقارعلا

 كرت مث ١977 ةنس ةرقنأ يف ةيقارعلا ةيضّرفملل ًاريئركس لقنو

 .ةينارعلا ةيديدحلا ككسلا ةرادإ يف نّيعو يجراخلا كلسلا

 ١1914٠١. ةنس يناثلا نيرشت 18 يف توريب يف يفوتو

 ةيدادغبلا قارعلا ةديرج نم ثلاثلا ددعلا يف باطخلا اذه رشن (1)

 .18758 ماع

 ىلإ عجار كلذ رمآ لب يديب سيل لبفتسملا يف هتموكح
 نيرهش ةلهم بلطأ انأو ؛ندنل يف ةيزكرملا ةموكحلا

 وبودنم ضري ملف .بابلا اذه يف ناذئتسالاو ةلسارملل

 . اهورثكتساو نيرهشلاب نيينطولا
 رثكألا ىلع دحاو رهش ىلع اوقفتا ماتخلا يفو

 مهيديأب سيلو اوفرصناو لقألا ىلع أموي رشع ةسمخو
 مهل اوناك نيذلا سانلا مهاقلتف .ءيش ديعاوملا كلت نم

 ْنأ الإ مهعسي مل ىتح قيفصتلاو فاتهلاب راظتنالاب
 ناك هنأل فاتكألا ىلع نيدلا ردص دمحم ديسلا اولمح

 كلذكو ماعلا يكلملا مكاحلا عم مهل مظعألا جاحملا

 يتقولا نيبودنملا سيئر يديوسلا يدنفأ فسوي اولمح
 صوصخلابو ةموكحلا لاجر نم هيرضانم تكسأ يذلا

 مهججح ضحدأو ةيلدعلا رظانو يكلملا مكاحلا

 . ةعصان نيهاربب

 ةيرحو دئارجلا نكلو لاونملا اذه ىلع لاحلا متو

 .ةصخر اهب ّطعُت مل نآلا ىلإ تابتاكملاو تالسارملا

 م١97١ ناريزح ١8 قفاوملا ناضمر ديع موي نآلاو

 فيلأت يف مهلاؤس نع ندنل نم باوجلا دري مل كلذكو

 ةوالتل ةسامح اودادزا يلاهألا نأ ريغ . يقارعلا رمتؤملا

 . يلع نب نيسحلا مامإلا ةيزعت ةءارقو يوبنلا دلوملا ةصق

 يتلا ةينيدلا تالافتحالا كلت نإ ةقيقحلا يفو

 نحبنف يلو ظعألا مامإلا عماج يف كلذ دعب تميقأ

 رداقلا دبع خيشلا عماج يفو نيمظاكلا نيمامإلا

 عقاوججلارئاش يلو ينالخلا خلا تاج قلو يالبكلا
 ةيسايس تاعامتجا ىلإ اهعيمج تلّوحت دق ةيدادغبلا

 اجزم نيدلاب ةسايسلا جزمت اهلكو اهيف ةبئاش ال ةفرص
 ىلع نيملسملا ةيوقتو ةيمالسإلا ةعماجلا مساب حّرصتو

 يف دئاصقلاو بطخلا ريثكب تناف دقو «مهئادعأ

 يدنفأ ىسيع هلاق ام ةيديدهتلا ةيسايسلا اهعيضاوم
 بعشلا نم سّمحتلاو جّيهتلاو هتديصق يف نيجسلا

 ال يذلا ىصتألا هذح غلب دق زيلكنإلا ءادعب ةرهاجملاو

 .ام دئاز هديزي نأ لمؤي

 ةروثلا دناسي يزاريشلا
 يقت دمحم ازريملا ربكألا دهتجملا ْنأ ىتح
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 رفعج دمحم ىلإ ًاباتك بتك ءالبرك ليزن ''”يزاريشلا
 نييدادغبلا مايق ىلع هيلع هيف ينئثي (نمتلا وبأ) يبلج

 .لالقتسالاب ةلاطملاو ةموكحلا مامأ ةيملسلا ةرهاظملاب

 دوهيلاو ىراصنلا نييباتكلا نم ةّمذلا لهأب هيف ىصوأ دقو

 سم مدعو مهتمرح ىلع يدعتلا عنمو مهقوقح ظفحو
 نم مهلام ىلع ةظفاحملاو ءوسب ءالزنلا بتاجألا ةمارك

 اذه يلت دقو .ةيندملا قوقحلاو ةيصخشلا ةيرحلا

 نيلفتحم اوناك نيذلا داهشألا سوؤر ىلع نيترم باتكلا

 غلب دقو «ناضمر ١5 ةعمجلا ةليل نيمظاكلا نحص ىف

 يف ميظع عقوم هل ناكف .ةمسن فلأ نورشعلا مهعمج

 دوهيلا تنأمط دق هتعمس نأ امك نيرضاحلا سوفن

 .نيملسملا لبق نم مهيلع يذعتلا مدع نم ىراصنلاو

 ةيفئاط ةنتف طابحإ

 عم يقارعلا لالقتسالا ةوعد ىلع ىفتادقو

 نمو ًاضيأ دوهيلا نم مسقو ىراصنلاو نيملسملا

 عاذو عاش ام ىلع ؛يزيلكنإلا َنِإ قافتالا كلذ دهاوش

 نولصوتي ةليسو اوقلتخي ْنأ نووني مهسفنأ ىراصنلا نيب

 ةبسانملا ةصرفلا اودعأ دقو ؛دادغب لهأب كتفلا ىلإ اهب

 ةديكملا كلت اوربد دقو .'"”دسجلا ديع موي كلذل

 ينطرلا سيلوبلا نم لاجر ةّدعب نوتأي مهنأ يهو ةعينشلا

 بايث مهنوسبليو نيملسملا نم مهراكفأ يمداخ نم وأ

 مهنم لك ديب نوطعيو ءاضيب مئامعو ةيمالسإلا ءاملعلا

 نم اولتقو اهيلع اومجه ىربكلا ةداجلا يف ةلفحلا

 ةموكحلل ىنستي كلذبو سفنأ ةعضب اهايابصو اهنايبص
 .نيدلا مساي ةيلقألا ظفحب ةبلاطملاو نيلهألا برض

 عماسم ةعيظفل كَ : اةرماؤملا هذه ربخ قرطااملو

 مهينبو مهتانب نولسري ال مهّنأ نييحورلا مهئاسؤر ىلإ
 ال لافتحالا ناك اذإ الإ دسجلا ديع لافتحاب كارتشالل

 )١( ىف ىفوث ١7 بآ 197١.

 . ماع لك هب نولفتحي نييحيسملا دنع سدقم ديع :دسجلا ديع (1)

 نيرشعلا ةروث ثادحأ

 ؛عبرألا سئانكلا ةرئاد يف يتلا ةلحملا نع جرخي

 .نادلكلاو نمرألاو نايرسلاو نيتاللا

 بعشلا ميمصتب ةموكحلا سئانكلا ءابآ ربخأف

 رورملا هب دصقي ناك اذإ لافتحالا مدع ىلع ينارصنلا

 ىلع ةموكحلا تّرصأف ؛ةيضاملا ةنسلاك ةداجلا ىف

 ةنيزا ةهتاقمو ياكم ةاينيلا ةسوافملا كلاطو نورعلا
 بعذشلا ربجأ ريخألا يفو ؛درلاو ذخألا نيب يهو مايأ

 يف هتقفاومو هتدارإل دايقنالا ىلع ةموكحلا ينارصنلا

 اياونو ةلاحلا هذهب نوملسملا عمس املو .هدصاقم

 ظيغ ىلع أظيغ اهوديزي ْنأ اودارأ ةئيسلا ةموكحلا
 5 دحألا رصع يف عقو يذلا لافتحالا موي يف اوعمتجاف

 ثيح نادلكلا ةسينك ىلإ ادحاو اعمج اوراسو ناريزح
 اوكرتشاو اهيف سدقملا لافتحالا اذهب عورشلا نوكي
 لب كلذب اوفتكي ملو ىراصنلا عم لافتحالاب ًالعف

 رخآلا مسقلاو لافتحالاب كرتشا مسق نيمسق اومسقنا

 دهشملا هنم ّرمي ْنأ ررقت يذلا قيرطلا ىلع نيفص فقو

 ةريثكلا دورولا مهيديأب اولمحو سيفنلا داجسلاب هوشرفف
 .ًاضيأ اهءامو ناولألا ةفلتخملا

 ةوخألا قافتا

 نورشني اوذخأ مهنيب نم نيلفتحملا دهشم ْرم املو

 قيفصتلا عم مهل نوفتهيو اهءام نوشريو دورولا مهيلع

 ءابآ يحبل «حيسملا ديسلا دجم مديل» : مهلوقب فصاقلا

 قافتالا مديل «ةينطولا ةعماجلا شعتل .ةسينكلا

 ةعماجلا ىحتل ,«نويحيسملا انناوخأ ىحيل «ىقارعلا

 ١  .ةةيمرقلا
 نويحي مهيعبات عم ىراصنلا سوسق عمست تنكف

 «نوملسملا انناوخأ يحيل) :مهلوقب نيفتاه نيملسملا

 نيذلا زيلكنإلا دهاشت ّتنك كنأ امك .(برعلا شعيل

 ةلاحلا هذه ءاّرج نم أظيغ نوزّيمتي ةلفحلا يف اوكرتشا

 بيرغلا قافتالا اذه ةفسلف يف اوراح دقو «مهيلع

 مالسإلا ءدب ذنم خيراتلا ركذ ام بسح عقي مل يذلا

 .اذه مهموي ىلإ

 يليجدلا مظاك



 نارأ  ةعيشلا ءاملع ريهاشم مجارت يف ةعيدولا نسحأ

 ةعيدولا نسحأ

 ةعيشلا ءاملع ريهاشم مجارت يف
 يراسنوخلا يوسوملا دمحم ديسلل

 : هتمدقم يف لاق

 : نيعتسن هبو

 يذلا «نيلمآلا لمأ ىهتنم نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ؛نيقيلاو ملعلا راونأب نيلسرملاو ءايبنألا بولق رّون

 ىلع مهدادم لضفو ؛«نيلماعلا ءاملعلا مهتثرو لعجو

 قئالخلا نيب مهبتر ىلعأو ؛نيدهاجملاو ءادهشلا ءامد

 مهتداهش نيتملا هباطخو نيبملا هباتك يف نرقو ١ نيعمجأ

 مهتعاط بجوأو «نيبرقملا هتكئالم ةداهشو هتداهشب

 ىلع تايحتلا لمكأو تاولصلا لضفأو «نيفلكملا ىلع
 ةمئألاو نيمألا ىفطصملا دمحم اندج ؛نييبنلا متاخ

 ةمئادلا ةنعللاو «نيرهاطلا هترتعو هلا نم رشع ينثالا

 .نيدلا موي مايق ىلإ نآلا نم مهئادعأو هئادعأ ىلع

 هّبر ةمحر ىلإ جاتحملا ريقفلا دبعلا لوقيف دعب امأ
 يوسرملا دمحم ازريم جاحلا نبا ىنغملا ينغلا

 لك نمو هاقب هللا لاطأ يمظاكلا يناهفصألا يراسنوخلا

 ةادهلا هدادجأ عم هللا هنكسأ (يدهم دمحم) هاقو هوركم

 رشاعمو يناوخإ اي مكتيتأ دق :تانجلا تاضور يف

 دقو .فيطللا رفسلاو فيرشلا باتكلا اذهب ينالخ

 مجارت بتكل مامتلا حفصتلاو ماتلا عبتتلا دعب هتعضو

 بابرأ نم دحأ نم لاؤس قبس ريغ نم مالسإلا ءاملع
 لاوحأ نايبل لاضفإلاو لئاضفلا باحصأو لامكلا

 . رابكلا انئاهقفو راربألا انئاملع

 تاضور باتكل ةمتتلاك اذه ىباتك تلعج دقو

 رقاب دمحم ديسلا نأ عن ةيالعلا هللا ةيآل تانجلا

 كلسأ مل ينأ الإ هماقم هللا ىلعأ يراسنوخلا يوسوملا

 فورحلا بيترت ىلع ءامسألا داريإ يف فولأملا هجهنم
 اذلو تاقبطلا بيت د كادانبلاو ءاملعلا ركذأ لب

 ىلع لماكلاو لضفألا ىلع لضافلا تمدق امير

 يف رظنلا ناعمإ ىلع فوقوم هتلق ام ةفرعمو .لمكألا

 هلضف رادقم رهظي هيفف هتمجرتو مهنم دحاو لك لاوحأ

 "ه

 هللا لأسأو هتبترم بسح ىلع الك تركذ ينإف هتجردو
 للزلاو وهسلاو لطخلاو أطخلاو للخلا نع ينمصعي نأ

 مالعألا ءاملعلا نم وجرملاو ءلمعلاو لوقلا يف

 يف للخ ىلع اوفقو نإ ماركلا ءابدألاو ماظعلا ءاهقفلاو

 لكل نإ مهبلق اورضحي نأ مالقألا نم ةلز وأ مالكلا

 :رعش ؛«ةوبخ ران لكلو ةوبن مراص لكلو ةوبك داوج

 اهلك هاياجس ىضرت يذلا اذ نمو

 هبياعم دعت نأ ًالبن ءرملا ىفك

 لك نم ةءاربلا طرشب عيبلا ةلزنم هلزنأ ال ينأ ىلع

 فيك «ةمالس عمج هنأ يعدأ الو بيعو ةمصو

 وجرملا مث .بير الب نايسنلاو وهسلا لحم ناسنإلاو
 فئصملاو فيرشلا فلؤملا اذه نم نيعفتنملا نم
 ةحتافب اهب عافتنالاو ةعلاطملا نيح ينوركذي نأ فيطللا

 نسحأ هتيمسو تامملا دعبو يتايح مايأ يف تاديحوتو

 . ةعيشلا يدهتجم ريهاشم مجارت يف ةعيدولا

 ميمتت يف تاحلاصلا تايقابلاب همسف تئش نإو

 . تانجلا تاضور

 (زاقوقلا اينابلا) نارأ
 .زاقوقلا قرش نم ءزج يف عقت ضرأ يهو

 يف اهمسا دروو .«سرألا رهن (ناجيابرذآ) نع اهلصفيو

 (اينابلآ) مالسإلا روهظ لبقو ةميدقلا ةيفارغجلا رداصملا

 (نارآ) ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيفارغجلا رداصملا ىفو

 لابج ةلسلس لامشلا نم اهدحتو .ًانايحأ (نارلا) و

 رحب لحاوسو رك رهن بونجلا نمو .دنبردو زاقوقلا
 ةيحان نم نارآل ىئاهنلا دحلا نالآ رهن دعيو .نيوزق

 ٠ ١ خلا لشاب

 ايربياو نارآ لصفي ةيعيبطلا ةيحانلا نم (نالا)

 رهشأو .ضعبلا اهضعب نع ةيلاحلا ايجروجو ةميدقلا

 .نييئفايلا نابلألا مه ديعبلا يضاملا يف نارآ ناكس

 .يمالسإلا دهعلا لبق اينابلا ىمست نارآ ضرأ تناكو

 لالخ ةصاخو زاقوقلا ةقطنم ىلإ مالسإلا لوخد دعبو

 باذو «يساسأ يموت لوحت ثدح ةيروميتلا دوهعلا



 ف

 ةيموقلا همز ةديكجلا تايقؤعلا ميش لك د نابلألا
 امئاق لاز ام اديدج ايناسنإ ابيكرت اهاطعأ امم ةيناريإلا

 .نآلا ىتح

 (دادرخ نبا) مهنمو ايفارغجلا بتك يفلؤم ضعب

 ىلإ عقت (نارآ) نأ ركذ ةيرجه )7٠0( ماع ىفوتملا
 ناورميشو ةلبقو ةعذربو سيلفت : لثم ندم بناج

 ونا) اهلتحا يتلا رزخلا دالب نم ًاءزج اهعيسج لكشنر
 + ين اساسا ةداتنلا هنا اكفو كا نع

 اهيف نيبو (لقوح نبا) اهذعأ يتلا ةطيرخلا يفو

 نأ ربتعا ؛نارلاو ناجيابرذآو اينيمرأل ةيفارغجلا دودحلا

 . "”سرأ رهنب ًابونج ةلصتم (نارآ)

 ةريحبلا نيب عقت ةريزجب (نارآ) هّبش (يسدقملا)و

 نأ بتكو .ًالوط اهعطقي كلم رهن نأو ؛سرألا رهنو

 ؛ةعلق «سيلفت :يه اهندم نأو «نارآ ةبصق يه ةعذرب

 «ناورش ؛هيخرامش «(ةجنك) هرزنج ءهرومكش ؛ناتخ

 ءدرجذالم «ةلبق .ءراخبأ «باوبألا باب «نارباش ؛وكاب
 , 20د

 ىطسولا ةيمالسإلا نورقلا يف ايفارغجلا باتك ضعب

 ءاينيمرأ ضرأ نم لوألا ءزجلا ىف (نارآ) نأ اوربتعا

 «ناورش ءةلبق «ناقليب «ةعذرب :ةيباسألا اهنانجت نم نآو

 .؟*!ناحيبسالب ءرومكش «نارباش

 (نارآ) ىلع رطيس (دابق) نأ ركذ (يومحلا توقاي)

 ل عذر تناقلت ةيلاثلا ةدملا اهبف ىو

 ؛قارعلاك ًامامت سرأو رك يرهن نيب عقت نارآو
 نيب ام دالب مسإ (يفوتسملا هللا دمح) اهيلع قلطأ كلذل

 0 ةيرهنلا

 )١( ص :كلامملاو كلاسملا 1١١8 -1١١9.

 )١( ص :ضرألا ةروص 487.

 .064 ص ؛يناثلا لصفلا :ميساقتلا نسحأ (*)

 .170 ص :نادلبلا رصتخم (4)

 15١. ص 21ج :نادلبلا مجعم (5)

 .بولقلا ةهزن )١(

 نينارألا

 دايق)اهانب دقو نارآةمصاع ةعذرب ةنيدمو

 .يرجهلا عبارلا نرقلا ىتح ةرماع تناكو (يناساسلا

 ءدحاو خسرف اهلوط نأ (لقوح نبا) ركذو

 ''"خسرف نم لقأ اهضرعو
 (دابق) اهانب ىتلا (ناقليب) ةنيدم ىلإ نارا ةمصاع تلقتنا

 ىلع كافور هنتر .(ناركدبف) نمرألا اهيمسيو ءًاضيأ

 وأ (7) دعُب ىلعو (ةعذرب) بونج ًاحخسرف )١4( دعُب

 ةرماع ةنيدم تناكو .سرألا رهن لامش خسارف (9)

 . "”يرجهلا عساتلا نرقلا ىتح

 ةنيدم دجوت ال هنأ يرخطصالاو لقوح نبا بتكو
 .""سيلفتو دنبردو ةعدرب نم ربكأ نارآ يف

 دعب ةيفارغجلا رداصملا يف نارأ مسإ ركذ ىبخو

 ىلع سورلا ةرطيس دنعو ؛ىطسولا ةيمالسإلا نورقلا
 ناس) طالب رمأ نارآ اهنيب نمو زاقوقلا ةقطنم

 نم ةيناريإلا ةراضحلاو ةفاقثلا راثآ وحمب (غروبسرطب

 نارآ مسإ نع ىلختو ؛ةيسور ةيوهب اهلادبتساو ءزاقوقلا
 اهدودح تريغتو ءزاقوقلا ندم مظعم ءامسأو

 كلت نوركذي اولاز ام نييناريإلا باتكلا نكل . ةيفارغجلا

 .(نارآ) يأ ميدقلا اهمساب ض رألا

 (دالبلا راثآ) ةيشاح يف ركذ (ازريم ريكناهج)

 اينيمرأو ناجيابرذآ نيب ةكلمم اهنأ (نارآ) لوح ينيوزقلل

 يرجيو .ناقليبو ناوريشو ةجنك اهزكرم نأو ءراخبأو

 . '؟”نارآو اينيمرأ نيب رمي رهن وهو ءرك رهن اهيف

 د ه1 7س

 نينارألا
 برض ىلع لدي ةغللا لوصأ نم لصأ نونلاو ءارلا

 فرحلا راركتب كلذو نافرحلا ناذه هيكحي توصلا نم

 يف هزازتهاو توصلا نايرج لئمي ًايقيسوم ًاراركت يناثلا

 )١( ص :ضرألا ةروص 45.

 ١9١. ص :يقرش تفالخ ىاهنيمزرس (')

 ١688. ص :كلامملاو كلاسملا (5)

 07١. ص :دابعلا رابخأو دالبلا راثآ (4)



 نينارألا

 نم ريثك لثم ءتوص ةياكح لعف نذإ وهف ؛ءاوهلا

 . ةيكاحلا ةيعيبطلا لاعفألا

 : موثلك نب ورمع لاق امك ًانينر نري يلَحلاِ

 طنتلبوأماخريفلاسو

 ا ص نري
 ىبرأو هيلع دازو نينرلا ىنعمب «نانرالا» ءاج دقو

 دنع كلذو "تتّوص يأ ًانانرا سوقلا تنرأ»اولاق دف

 زجارلا جاجعلا لاق اهضابنإ
 ايكضتا ادع | ايئاهزإ نوع

 ةيوصتسالا نروسكم ناسثرإ أ
 اهنِإ اولاق كلذلو «نيزحت تيوصت سوقلا نانرإ يفف
 :خامشلا لاق ناكل نا

 تمّنرت اهنع نومارلا ىضبنأ اذإ

 زئانجلا اهتعجوأ ىلكت مئرت
 :ورمع لاق امك ًانانرإ نرُث تزمغ اذإ ةانقلاو

 تنزأ ترجف اذإ ةنووشم

 انيبجلاو فّمئثملاافق ٌجشت

 :ريرج لاق اهليهصب نرت ليخلاو

 امتأك ديعبلا رظنلل َنْفَئشي
 ناطشألانئاوبيباهنانرإ

 اهركذ ينلا ليخلان «ليهصلا ةذش نانرالاب دارأ

 نع اهناطشأ نيبت ةعساو رابآ يف لهصت اهنأك تناك

 يئاطلا ديبز وبأ لاق دّرغت يأ ًانانرإ نرت ريطلاو .اهيحاون
 يداولا اذه حود يف انب اوروغ بكرلا اهّيأ :انلئاق لاق»

 هرايطأو ةّئغم هؤارجش «للغلا مئاد لغدلا ريثك داو اذإف

 .(ةْنرْم

 رسكي ًالاعفإ نأل «نينارأ» ىلع ًاسايق عمجي نانرالاو

 ًاثيدحو «ديناسأو دانسإ» ًاميدق اولاق امك ليعافأ ىلع

 ةّرملا ردصم «؛ةنانرالا» كلذكو ؛«سيساحأو ساسحإ»

 ةرابضإ» لثم «نينارأ» ىلع ريسكتلا يف عمجت اهنأف

 ءهعقو نّسَحو هعمج زاج عّونت اذإ ردصملاو «ريباضأو

 يجنرفإلا يبرغلا رعشلا نم برضل ؛ةنانرالا» انرتخا دقو

 «5ههم6( ُةَلنوس» ىًمسي برعلا دنع طّمسملاب هيبش

 ففي

 ًاضيأ يهو اهديرغت يأ ريطلا نانرإ نم هذه ةنانرالاف

 اهل نوكيف ءروكذملا يجنرفإلا مسالل ةقداص ةمجرت

 . يحالطصاو يرعش ناينعم

 نفق اه ىنطمسلا انايخأ نقننيو ظئملا رغتعلاو

 ١ * اعلا قرف ةفلاكم ةيفاق يف طْمسو هتويب عابرأ
 01 ا

 "وعلو رح سل

 ” تك لاب هكوتجتفاوا)

 اههتاح هيتس ءاووز

 :هرعش ححصي نم دنع سيقلا ئرما لوقكو

 ُهَليَذ حمرلاب ٌتفشك مّلتسمو

 قسافس يذ بضعب تمقأ

 ُهّلِهأ ّيَحلا ىقتلم يف هب ُتعجف

 هلوح لجحت ريطلا قاتع ُتكرت

 ٍلايرج حضن هلابرس ىلع َنأك
 رشع ةعبرأ نم ةفلؤم يهف هّْنوُسلا يأ «ةنائرالا» اَمأ

 ثلاثلاو يناثلا هيليو ةيفاقب لوألا تيبلا أدبي ًايجنرفا أتيب
 سماخلاو عبارلا اهولتيو ؛ىلوألل ةفلاخم ةدحاو ةيفاقب
 «ثلاثلاو يناثلا ةيفاقب عباسلاو سداسلاف ىل وألا ةيفاقلاب

 ةيفاقب رشاعلاو عساتلا يتأيو «ىلوألا ةيفاقلاب نمائلاف
 كلذكو ًاضيأ ةديدج ةيفاقي رشع يداحلا اهيليو ةديدج

 ينأيو رشع يداحلا ةيفاقب رشع ثلاثلا هولتيو ؛يناثلا
 امك اهلاثم انمظن دقو .رشع يناثلا ةيفاقب رشع عبارلا
 : ىرت

 انونفديصقلانمانمظندق

 اناولأىوهلانمانيأرذم

 انازحألاو حارفألان فلأو

 انونجانيفدعيمارغ نم

 ُهَلْبم 03

 .رطعلا اهيف لعجي ةليلس يهو راطعلا ةنوج :مسقلا )١(
 ام وأ نذألا ةمحش زواجملا رعشلا يهو ةمّللا عمج ممّللا )١(

 .رعشلا نم ثعشت

 . ةباتكلل دادم هنم عنصيو رعشلا هب بضخي تبن :متكلا (*)

 ٌبذم هناك فيسلا ديدح ىلع ودبي ام وهو دنرفالا :قسافسلا ()

 .لمنلا
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 انوتفحابصلا ضيبلاانئتثف

 اناسرألاو رذعلانمفملخف

 انانمم ةارو ىجح لاانكرتو

 انوجمةيحلادذجانلعجو

 اقاتشملزتملٍبلقلااهيأ

 اقارتحاتددزف ىوهلا يناغمل

 اياذعلا يساقت ىركذلا ميحج يف

 اديمع بولقلان يب ىقبتسو

 ابايإ باذن علا ىنمللدىرتال

 انيهش يبئامألا مم تينت ول

 داوج ىفطصم

 ةيودهملا ةروجرألا
 خيشلا ةشقانُم يف يراصملا ٌةمزأ

 يراللا لوسرلا دبع
 وأ

 بتاكلا دمحأ نر يف بلاطملا ٌةّرُد

 ةجحلا يذ رهش ىف بتاكلا دمحأ ذاتسألا ردصأ

 ناونعب ةيرهش ٌةيفاقث ًاقاروأ م484١ راّيأ /ه1416١ ةنس

 .ةمامإلا ةيرظنو ؛يعيشلا ركفلا دقنل اهسّرك (ىروشلا)
 ؛(رشع يناثلا) (ع)يدهملا مامإلا دوجو يفنل ضّرعتلاو

 عورشملا دقن ىلإ يعيشلا يرظنلا ركفلا دقن نم ًالقتنم

 .ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلاب لّثمتملا يعيشلا يسايسلا
 ءاملعلا ضعب ىلع اهعّزو ًاثوحب ٌبتك دق ٌناكو

 .تمصلاب هراكفأ اوهجاو مهّنأ الإ نيفقثملاو

 يف هبتك ام ضعب ىلع تاظحالم ٌتعضو دق تنكو

 هتاريسفت ضعب ىف للخلا ًالججسُم «(ىروشلا) هترشن

 نأ الإ يسفن ثيدحو اق نادال ةسايساو ةيضيراتلا

 تاهنمس (ةرؤعيرأ) لكن نع انطق اون يوطما
 .(ةيودهملا ةزوجرألا)

 ىلإ ًافاضم ةفارظلاو «ةعتُملا نم ًائيش ْمْدَقُت نأ لمآ

 «ةيخيرأتلا اهتدام

 ينيوزقلا تدوج ما5 راذآ

 ةيودهملا ةزوجرألا

 معنُملا ركُشب ّمظنلا ُحتتفأ

 مركألا ٌيبنلا ىلعًايَلصم

 ْمركلاندعم بايطألا هلآو

 (ينيوزقلا)ديسلا ّنا :ٌدعَبَو

 ("'(نيدلا ٍرعُم) لآ ْنِم (تدوج)
 (بتاكلا) نبا ٌميشلا نإ :ُلوَقَي

 بئاجعلاملاعبانءاآجدق

 ْ ءامسألا يف (ذمحألا) هب ينعأ

 دجلة هجن ْ
 (ةفئاطلا)ٍةاعُد ْنِم ًالْبُق َناكو

 ةفئاخ هنمءادعألاٌةرمزو

 عيشتلل (ةنسلا) ىدّهْمكف

 ("هبهملا قيرطلا ىلع اوحبصأف
 ىحرلل أبطُف ناك اميف ٌناكو

 احّرَش ًارْدَص ٍجاّمولا وركف يف

 ظوحلملاةظاشن ادب دقو

 (فوظحلا) ةنقيشت ىف تأ

 خرُم سوف ُهَراكف امئاك
 0 5 11 م0 5

 حرشنا يأرلاب هاقلي ْنَم لكو
 ءارآلا دج ممادبَّوِهف

 ءارولا ال مامألا ىلإ يشمي

 (ةعيشلا) طاطحنإ ىأر امنيحف

 دذجلابودعاس نع رمش

 يدخَو (ٌريِنَئْسُملا) ينإ :لاقو

 ةنس ىفوتُملا ينيوزقلا يدهم ديسلا ةمألعلا بقل وه نيدلا زَعُم )١(
 ليوحت ىف هحاجن ءارج نم بقللا اذه هقحل دقو اها

 ماع دعب يعيشلا بهذملا ىلإ ةيئنّسلا (ديبز) لئابق
 .ما1471/ قفاوملا ها 707 ةنس

 ءادعلا (سوريفب) باصُي نأ لبق هنأ بتاكلا دمحأ ىعدي (1)
 نم (نيينادوسلا) ضعب لّوحي نأ عاطتسا ةيعيشلا تاداقتعالل

 ةروثلا راصتنا دعب كلذو يعيشلا بهذملا ىلإ ينُسلا بهذملا

 م1917 ماع ةيناريإلا ةيمالسإلا



 ةيودهملا ةزوجرألا

 الدجلا ُريِئْبعمجلابَماَقَف
 الحر مأ ءوناكم يف َانأ

 ٍدَمْعُم فيسك ًامومهم َراَضَو

 (ةدرلا) بورح نم ًابرح نْشْف
 هَذَْخَو ايالبلا شيَج ًاهباجم

 راهنلاَعَم ليللا لصاوو

 ٍراَوُشلاَةرمز يفًادهاجمم

 00 يلا (ةقاززأ) امد

 ادري َّ (مالعألا) امئكل

 ندد 1 ا

 (ةّيباتك)ًائراق ْمُهْنِمس يلو

 (ةزوجرإ) يف ٌدرلا اذه ٌُترْبَح

 ةرونك اهيونكم نع ٌفشكت
 ؛'يراصملا ةمزأ»ب اهئيمس

 (يراللالوسرلاَدبع)اَدِنْفُم
 بلاطملا َةَردِباهْمَس وأ

 (بتاكلا) نبأ (دمحألا) اهدر يف

 «لوقلا»

 «ةيكرحلا هتريس يف»

 ©9(ْلمَعلا) ىلإ (امظنُم) ىمتنأ امل
 َلَدَج الب (ًادئاق)اهيف حبصأ

 (””(يزاريشلل) ٌسانلا وعدي َراَصَو
 (زاعيإلا)نسحأباهّججَوُم

 ش البرك (نيسخلا) ةنيدم يفو

 الفلا ٍنايؤذ لْثِم اهيف حبصأ

 (ىروشلا) ناونعب يهو )١(

 دمحم ناديسلا هسسأ يقارع ميظنت (يمالسإلا لمعلا ةمظنم) (؟)

 . يسردملا يداه ديسلاو «يسردملا يقت

 (من) يف نيميقملا ءاملعلا دحأ «يزاريشلا دمحم ديسلا وه (؟)
 . مويلا

 أ

 (ةياطخلل)ُدعصيَةراَتَف

 ةهَباَتكًادوَسممَةراَتو

 ابطُحلا خيش سانلا َنيِب َراَصَف

 ابتكلا كلت ٌفلأ ْنَم َرِبَخَو
 (قارعلا) يف ّمكُحلا ىدحن عن

 2(يقافرلا) لِفاحج ًامواَقُم

 (تبوكلا)ىلإًرِفهْنكل

 ٍتيب لب (ًاعارضيم) ٌراصو

 ناكرسلا تن انحيسو

 (ناريإ)اهردصمٍةروث يف
 اسوحنملاهَلَحراهيلإدَش

 ©”(ئمشاهلا) دنع َراَصَو

 (20(ةعاذإلا) يف ٌحرْضَي ًاضِفَتْنُم
 ةعاجش ْنِم ين :دااف كد

 ٍنيِدلاو ىجترُملا لها :لوقت
 ('”(نيسُح) نع ُتَحِبِي (مكُقارع)

 اسوؤْرَم

 ئرمألا ُماظنلا كاذ يف َماَقَف

 (ْيِلَر) َلُكٍهبارحم يفّلتقَي
 الافطألاو َحويشلاحبذُف

 (الاجرلا)و (ٌشيراتلا) ٌقرحأو

 ةعجفل مج م !"تلحادف اهدعبيو

 ةعيرشلاو نيدلا (ردص) لتقب

 ٌيلايللاو ٌمايألاٍت رمو

 يف مكاحلا ةلودلا بزح ىلإ نيمتنملا ىلع ُقلطُي حلطصم )١(

 (يكارتشإلا يبرعلا ثعبلا بزح) وهو قارعلا
 تاكرح ةسائر بصنم لغشي يمشاهلا يدهم ديسلا ناك )7١(

 . ةيملاعلا ررحتلا

 . (يبرعلا مسقلا) نارهط ةعاذإ يه :ةعاذإلا (©)
 ةعاذإلا ةتثدحتسا جمانرب (نيسح نع ٌُثحبي مويلا قارع) (4)

 مسا رّيغت دقو .ةروثلا ىلع نييقارعلا لمحي ةيناربإلا ةببرعلا

 قيرط يف مويلا قارع) ىلإ ردصلا مامإلا لتقم دعب جمانربلا
 . (نيسحلا



 رثوكلا ٌبارش ْمِهلاَمَص ُتيَخ
 ٍرضخالا ّلثم ٌسبايلا ٌقرتحأو

 يرفصأو يضيبف وجلا ِكل الخ)

 (يرقعي نأ تن نفاع يرعتر

 ابَهَدِءيش لك يالدعبو
 يلتف مهب ٌرهدلا َحبصأو

 د ئئمشاهلا يدهم) ديسلاب َءيجن

 مكاحلا تك كنس اج قت

 (نيروكتاخ) ةلايناحتتل

 ٌسوحتملاةهْعلاط وه بابك

 ٌرابِجلادِيسلااذهّناكو

 ٌرابكلاو داخل ةهعيطي
 ©"”(هلاٌحوُر)ُمامإلامّئكل

 ٍهآل خيَشوهف ««ةولتقا» :لاق

 (ةموكحلا) ُهَلولف ثدراطو

 ماكآلا يف َلاَج ْنَمْمُهنِمَف
 (مالسالا ةلود) ْنَعْادِمَتْبُم

 (انانبل) م ميج ضعَب ,ْلَحَو

 (اناطيشلا) ٌفداّص دق مهضعبو

 ُبابحألا تئفت اذكهو

 !ٌباب يأن دعب ْنِم ْثتقِلغأو

 «يف لوقلا»

 «ةعيشلا دنع يدهملا ةركف»

 مانألا ىدل(ئدهملا)ٌةركفو

 مايألا ٍفلاس نمًةميدف

 ٌنايدألا تءاج ذًئن اهب ُثيحخ

 ٌنامزلا اهرابخأ يف َنادو

 ةمامإلاب(ةعيشلا) دقتعأو

 ةمالَمعلانمؤمللاهلإو

 ررحتلا تاكرح ةسائر لغشي ناك يمشاهلا يدهم ديسلا )١(

 . ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا يف ة ةريبك ٌةوق ٌلئمُيو ؛ةيملاعلا

 . ةيئاريإلا ةيمالسإلا ةروثلا دئاق ينيمحُحلا مامإلا وه (؟)

 ةيودهملا ةزوجرألا

 اًيبنلا(دمحأ)ُنأِب :اولاق

 نا ف 1 ل

 ُةَدايَقلا(نسحلل)ُهَدَعَبَو

 ةداهشلا زئاح (نيشخلا) ف

 (مامإلل)ٌرِبكألادلولاو

 مالا نتف ىف نفسي
 لولا اوان اويسجلا) يجرب

 ىفكو ؛مهيف ُلْضْملا ٌرِبَأ ىتح
 سأل ةلماسنإ عينقتتل

 ةقألا يفُهَدعبَرمتستمل

 ةادّهلاةمئألاَّلواحرو

 (ٌةاغُطلا)هعّيضام ًعاجرإ

 اعاًضْدَقئامرشنلاوهجتأف

 اعاقز هيلع (كيذحلا) نم
 ©9(لوصألا) كلت (ٌباحصألا) فلأف

 (لوقت) م هنَع اولا تراصو
 (يبتلا) ثيداحأب اولدتسإ ٌتيَح

 ٍبْرِجُملا ٍذَقْنُملا مايق لوح

 ْرْظَتْنُم صخش ّيأذدحُيملو

 ٍفويسلاب ٌضّهني ىتمالو
 ٍفرتحُحلاب ًءادعألا يقسيل

 (ةفئاطلا) ٍةاعُد ْنِم ٌعمَج ٌَراحُف
 (”(ةفقاولا) َنيَّبو ؛(ٌيديز) َنيِب ام

 نم ةفيلخ (ع)ايلع ْنيع (ص)يبنلا نأ ةيعيشلا ةيرظنلا يف (1)
 مث نسحلل هدعب نم ةمامإلا نوكت نأ ُثطرتشا امك .هدعب

 مايق ىتح نيسحلا ةهج نم ربكألا دلولل مث (ع)نيسحلل
 .(ع)يدهملا

 ىلع (ع)قداصلاو رقابلا نيمامألا تاءالمإ نم (لوصألا) (؟)

 ٌُبلغاو .فلؤم ةئامعبرأل باتك ةئامعبرأ يهو ءامهباحصأ
 «ةيمامإلا ثيدحلا بتك يف تلقُن اهيف تد و يتلا ثيداحألا

 . طقن اياتك (77) ىوس نآلا (لوصألا) هذه نم َقِبْي ملو

 رفعج نب ىسوم مامإلا ةمامإ ىلع اوفقو ةعامج مه ةفقاولا (©)

 . (ع)مظاكلا



 ةيودهملا ةزوجرألا

 ادبأمهيف (ٌيدهملا) اوديعُن
 ىدشس تعاض مُهُدوهَج امّئكل

 «يف لوقلا»

 «هتدالو لبق يدهملاب نيرّشبملا»

 (دارسلا) ةخيشم نع ءاجو

 ©""داه ريخ (بوبحملا نسحلا)

 رشع يناثلا (مئاقلا) َّمامإلا نأ

 ْرِبَحلاِب هيلع ٌصنلا ٌدروْدُف

 لقت ْنَم ٌريخل (ٍناذاَش ُلَضف)و
 ("”للز ٍنوُد ْنِم ٍتيبلا لهأ تيدح

 (يداهلا) يراوح ْنِم (ئلع) ْمُن
 ”7يدانلا خيش (َرايّرْهَم ُنبَأ) كاذ

 (ةادُّهلا) نع لقنلاب ٌضافأ

 ليكو ْمِهنَع (زاوهألا) يف ٌناكو
 ليلدلا َمعِن ناك (مهيلإ) وهو

 ادرودقام (ٌباحصألا) ٌدمتعأو

 ىدُهلا ثيداحأ نم ةوورامب
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 باتك (ه1171) ةنس ىفوتملا دارسلا بوبحم نب نسحلا فلأ )غ1(

 دقو ٠ كوت ةمثألا نع تايورملا نم ريثكلا لقن «(ةخيشملا)

 ْتلَقُت هنع تاسابتقألا نم ريثكلا نأ الإ اذه ُهُباتك َدِقُف
 .(ةيمامإلا) بتك ىف

 ةنسلا يف يأ ه1 ماع يروباسينلا ناذاش نب لضفلا تام (؟)

 مامإلا اهيف باغو .(ع)يركسعلا مامإلا اهيف يفوت يتلا

 مامإلل نيمزالُملا ةيمامإلا ءاملع رابك نم وهو .(ع)يدهملا

 يناثلا مامإلا نأ ركذو ؛(ةبيغلا) باتك فلأ دقو «يركسعلا

 ْ .(ع)يدهملا (مئاقلا) وه رشع

 :داوجلا نيمامإلا ّيبراوح نم ناك يزارهألا رايزْهَم نب يلع (؟)
 فلأ .(زاوهألا) يف (يداهلا) نع ًاليكو ٌحبصأو :(ع)يداهلاو

 هءادلوو .ىرغصلا ةبيغلا ةرتف يف (مئاقلا)و (محالملا) باتك

 فيظوت ةّيفيك امهنع ينيلكلاو قودصلا لقن دقو «(زاوهألا)

 نك

 «لوقلا»

 «سابعلا ينب مكُح يف
 (سايعلا) ونب ىتأامنيحو

 ناش اذ نيد ا

 (يبنلا) نع رابخأب اؤاج

 (ٌيصولا) نع (ٌصنلا) ٌفّرحُت
 ةمامالااوثرودقْغهتنإو

 (7ةمالَع مهل يهو «(ْمهِدَج) نع
 ةديدج ةسايس اوعبتآف

 ةَديرفًادصاةماوركتسأو
 (اضرلا) مكُحلا يف (ٌنومأملا) نّيعُف

 ىَّضق ٌرهدلا اذكه ءٍدهع ّيلو
 هّينلا ُنسُح كلذ يف ٌسيلو

 (ةيربَج)ًةماقإاهكل

 (ةمئالل)ءادعلااولصاوو

 هقألاةجن يصح مهنا
 ِءارماسي (يداهلا)اودعقأنف

 ءالبلاب فحم (يركسعلا)و
 ف ع 0

 انوجسّمامهنم لك ٌراصو

 ربَحلاب (يركسعلا)ٌَراشأ دقو

 (ْرَشع يناثلا) ُهَدَعَب (ٌمامإلا) نأ

 راصبألانعّباَعهْنكل

 (ٍراَّبجلا)ةمكح نم ىرّياميف
 رغألا ُمويلا كلذ يتأي َفوَسَو

 ْرظَتْمُملا َكاذ (ٌّيدهملا) ٍةعلطب

 لوقلا .

 ةعبرألا ءارفسلا يف

 (ةعبرألاٌءارفسلا) هيف ماقام

 اعم ٌلقَتلاو َْلَقَعلا هيف ٌريحَي

 تلواحف «ةيمامالا ةعيشلا نم ىشخت ةيسابعلا ةطلسلا تناك )١(

 نأ ىلإ ريشُت (ص)دمحم ّيبنلا ىلإ ْثبِسُت ثيداحأب ناينإلا
 .(ماّيلع سيلو (سابعلا) وه يبنلا دعب صوصنملا مامإلا



 فو

 (يرمُحلا) كاذ (ٌنامثع) مهلوأ

 فرتشلا فلا (ةقيعت) أو

 (خرُر نب ُنيسُحلا) ىتأ ُهَدَعَبَو
 خودمملا (ّيرماسلا يلع) مث

 (دادغب) يف ٌطاشنلا ٌحبصأو

 ٍدامرلا يف رانلا ميشه لشثم

 (نم َءلا)نَفاومكحأ دق ْمهّنأف

 للك نرد ْنِم دداهجلااولصاوو

 (الامعألا)و (ًراودألا) اوُعْرَوَو

 الاجرلاو ٌبابشلا اومظنو

 ٌركذُيٌرود(ريفسلل)َناكف

 «لوقلا»

 ١ هن يدهملا مامإلا ةدالو يفق»

 (ةدالولا)ةعاس انلهج اذإ

 ةدار(انئر)5س كاذف

 ةادهلا ةمئأآلا هتك

 ٍةالصلا يف (ليصفتلا) ٌةمكحك

 ٌليلدلاام فرعت نأ ٌتئشْنإ

 ٌلوصولا ٌكَئاخ نإولصأ يف
 (ٌنامحرلا)انربخأ ام كاهف

 (ُنآرُملا) اهًغاص ٍتازجعم نع

 اًيشهنعةًءادعألا فرعي مل

 لَْثُم (ًالالِس) ''”:يلا يف ُهْنَمَر

 (ٌدلولا)اهيلإُدّراهدعبو

 راونألاٌنئاقح امئكل

 .رحبلا :ّْمّيلا )١(

 ةيودهملا ةزوجرألا

 ارصبلا يمعُي ٍشافُخلل ُروُتلاو

 ارمّقلا يفخث تفألا مويغ لثم

 «لوقلا»

 «ىروشلا يف»

 ٍديدستلاب(ٌبتاكلا) َهَجٌوْدذَق

 ٍديدجتلا ىطخ يلع هيأر يف
 ابَجَعأَئيش لاقاميفلاقف

 1 يشلا كنت تشك هلاك

 (اظافلألا)لمعتسيًةرمف

 اضافضف ًالكيه يفضُيل ىتح
 (ةّلحلا)ءآهقق وعدي ٌراصو

 ("(ةّلملا) يذه جارخإ (مهفهك) ْنِم

 ىهلالاُهديدستاذكهو

 هايملاب (ةايملا) رّسفدق

 (ىروُّشلاب) انءاج ْدَق يذلا نإ

 ىلإ ةوعدلا ةقاطب ضفري لوألا ديهشلا) هلوق كلذ ْنِمو )١(
 ةلودلا ناطلس اههجو يتلا ةوعدلا كلذب ٌدصقيو .(ةّيعجرملا

 اذهل ةحص رالو .هيلإ ديؤم نب يلع ةيعيشلا ةيرادبرسلا
 نيزج يف ةعيشلا ةدايق يف لوألا ديهشلا لاغشنآل ءاعدإلا

 كلذو يناذلا مكحلاب هبشي ام ققحي امب قطانملا نم اهريغو

 ةوعدل جاتحي ال وهف .مهسفنأ (كارتألا) كيلامملا عم نواعتلاب

 .نيوادبرسلا مكاح
 يف نوشيعي مهسفنأ ةلحلا ءاملع َدَجَو) بتاكلا دمحأ لوقي (5)

 ةلتاقلا راظتنالا ةيرظن ةنميه ةجيتن ةايحلا نع ةبيغلا نم فهك

 (نورفحي) اوأدبف «نورق ةثالث نم رثكأ ذنم ةعيشلا ىلع

 «جورخلل هذفانم (نربقثي)و .فهكلا ناردج مهمالقأب

 ددعلا «ىروشلا) .(عّيشَتلاو ةعيشلا ءايحأل ليبسلا َنودهمُيو

 .(7١ص «عباسلا

 ماملالا مدع ىلع لدي ثادحألل مهبُملا يظفللا ريسفتلا اذهو

 براقي امب مهتسردم ثرمتسا يتلا ةلحلا ءاهقف دوهج ةساردب

 .نمزلا نم نورق ةعبرألا

 وه اهفده ّنكل «ةضحم ةيدئاقع ودبت (ىروشلا) ةهجاو نإ (*)

 . يعيشلا يسايسلا عورشملا ةبراحم



 ةيودهملا ةزوجرألا

 (ديحوتلا) ىلإ وعدت (ةْلجم)»

 نييغونااَب فنلت اهيشنعل
 سانلا ّنيب (بيرقتلا) اهُراعش

 ساسأ ْنِم كلذ يف ٌسيلو

 (ةنّشلا) نيب ؛نينثا َنيب ٌناكف

 ةنحملا يف (ْمهعّيض ْنَم) َنيِبو
 (يعيش) سيو ايِيَس شيلف

 !(يعوضوملا) ِهِجْهن نع ًانِهْرَبُم
 نيب نيبام بارُعلاك عراَصف

 ْنيتيشملا  ىعس دق اميف  ٌعاضأ

 «لوقلا»

 «نايدالاو بهاذملا نيب بيرقتلا يف»

 ذاحتالاو (بيرقتلا) يف ٌجهئلاو

 ذامتعالاوه هللاَل عجن نأ

 ٍدورولاب َبولُقلا شرفَنَو
 ٍدودح ْنِم (ٍقلَخلا) َنيب ٌسيْلَف

 (ةّبضق) يف ٌيأرلا فالتخا نإ

 (ُراتخي) يذلا ٌراتخي ٌلُكلاف
 !ٌراهتلاو ُليللا ىواستْدَقَف

 «ضيرقت»

 ىلع ِهَّدر يف ينيوزقلا تدوج ذاتسالا خالا ةزوجرال

 يدهملا مامإلا ةدالوو :ةيالولل هراكنإ يف «(ندنل)

 هادف انُحاورأ رظتنملا

 ىلاعت همسب

 مرتحملا ىنيوزقلا تدوج رعاشلا داتسالا ىخأ

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةفيرظلا (مكتيده) ىلع بلقلا قامعأ نم مكركشأ

 ةرثكو ؛لاغشألا ةمحز يف انأو ءاهيلع ٌتعلطظا يتلا

 اذ

 دبع (تافارخ) ىلع ُدرَت يتلا ةديصقلا يهو ءرافسألا

 .تاليعزخلاو تامضقانتلاب ةئيلملا يراللا لوسرلا

 هذه ةّيرعتل مكيديأ ىلع ٌدشأ يذلا تقولا يفو
 دنع الإ ىرُت ال يتلا ةءوبوملا جذامنلاو ةحيبقلا هوجولا

 «كاضر لانت نأ ًايجار تايبألا هذه مكل ُمُدقأ ةهيرك ّلُك

 كيخأل تمدو .رخآلاو لوألا يف ركشلاو لضفلا كلو

 ها5١14١ ةدعقلا وذ

 ٍنيعُملا قلاخلا هايل

 (ينيوزقلا تدوجل) ةلاسر

 ةككمحتلا#ةاييشأ انضوقَف

 ©"”(ةليمخلا)و (ضورلا) ٌُمامإ وهو

 (يراللا) ٌيوضوفلل ىربنأ ٌتيح
 راعْنِمٌَْرَكفٌهاوخحخ امر

 سمشلا ءوض ٌركنُي ادغ ْنيَح

 ٌْ اءارفصلا ُهَفاروأ ارْدَصُم

 اءارهلا(َندنل) يف ًارشانو

 (يدهملا)َّمامإلا ُنأًايعَدُم

 دع يف كسبنا ام ةروطساإ
 ٍلوسرلا ًةّيصو ًادجاججو

 :ٍلوُقنملا يف (ةاورلا) ًةرثكو

 (رشَعانثإ)ىدُهلاةمئأ َْنِإ

 رمق عوهيلاتو نعش هلوأ

 (ُمئاقلا) نيسُحلا دلو ْنِم ُدلوُي

 الع بنار عسل ردحأ يف ش
 يمسأ ٌلثِم (دمحم)ُهَمسَأ َّنِإ

 يمزعُهيِبش ُهَمْرَعَذِإَو
 1 املثمًالدعوًأطًسق اهألمي

 امسلا ٍنانعأل ًاملظ ٌتِِلُمدق

 هيلعاوعمجأ َنوملسملاو

 يماشلا نيسح

 .(ليمخلا ضورلا) باتك ىلإ ةراشإ )١(
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 يطب نيس مادنلاب 0 ين

 غر هيلإ يوهت ةهبحصو

 ايت رون نيوشتتلتل

 (ينايفُسلا) ٌرهظي كاذ َلِبَقو
 (يناميلا)و ءٌرهظلا (ينسحلا) ل

 هدرا اه ةكباَزَو

 ةادتنلا قشيختت كاذ دِعَيَو

 يتلا ٍتامالعلا ٌضعب هذه

 ٍةروص ىلجأي (ّصَنلا) اهب ءآج
 (ةهّيهكلقن)ثدتْنإوةَبضَف

 ٍناسنإلل صالخلاًةصقف

 ٍنادجولاو ركفلا يف فرد

 ”ومرلا ريق لايجألا اهنا ققاو
 نحملا يف اهعدام ْثدُغ ىتح

 ْ ةدابعلا ُلْضفأ (ًراظتنألاف)
 (ةداهشلا)ىوس ءيش ُهَّقاَفام

 اكرّتْغُمادغمويلا ُملاَعلاو

 اكنضلا شيعي ٌراص ٍهسؤب ْنِم
 ةعاس لك (َذِقْئُملاٌرظَتْنَي

 ةعايضوأًةهاسأةلوكشي

 امسلا رون ْنِم (ٌّيدهملا) ٌةركفف

 ىمعلاب ٌبيصأ ْنَماهاريالو
 يماشلا ةكرب نيسح

 ةينآرق ةيرظن :فالختسالا

 هنن مدآ فالختسا لوح

 ةَميِلَخ ٍض«َأْلا ىف ُلِع اج نإ ةكبتتتني كيب َلاَك ذإو»

 خيش نفت ءازا كيتب نب هين نم ايف ُلمْجتأ اَْلاَ
 م 034 سلوا . و

 ام م ىلإ لاق لل سكي َكِدَنَحب

 35 ةكِبلمْلا ََلَع ب م 5 ءاسألا مدع

 . 4في مك نإ ل لتس
 ام الإ آنك َملِع ال َكَسَحْبْس انتِ
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 (ع)مدآ فالختسا لوح ةينآرق ةيرظن : فالختسالا

 نيبتسأ, مهأبنأ املك مربامتأي مهنبلا مداني لَ ©) ديكحلا
 ام لغو سالو ٍتوكتلا بيع مقل نإ كل تأ ملأ لآ
 000 :تايآلا : ةرقبلا ةروس 4َنوُمُْكَت ْمُتُك اَمَو َنوُد

 هللا فالختسا ةيضق نع ثدحتت عبرألا تايآلا هذه

 مدآ ةصق نم بناجلا اذهو .ضرألا ىلع مدآل هناحبس

 اذهب ميركلا نآرقلا يف هيلإ ةراشإلاو هركذ رصحني داكي
 طقف ينآرقلا عطقملا

 تامولعم نم هنمضت امو عطقملا اذه ةساردو

 :نابناج اهل ميهافمو

 ةسارد هاجت ماعلا فقوملا ديدحت :لوألا بناجلا

 .هنم ميركلا نآرقلا هينعي ام ريوصتو ينآرقلا عطقملا اذه

 يمالسإلاو ينآرقلا فقوملا ديدحت : يناثلا بناجلا

 لكشلاب عطقملا يف تءاج يتلا ميهافملا ضعب هاجت

 يظفللا روهظلاو ةينآرقلا تاملسملا عم مجسني يذلا

 . صوصخلاب عطقملا اذهل

 هدبع دمحم خيشلا دجن لوألا بناجلاب قلعتي اميفو
 نيفلتخم نييأر ركذي نيمدقتملا نيسرادلا ضعبل ًاعبت

 ام بسح (؛ةياهنلا يف ناقفتي اناك نإو لكشلا بسحب

 :لوقي

 هراتخاو فلسلا هيلع راس يذلا وه :لوألا يأرلا

 كلذ امو) :لوقي ثيح ًاضيأ هسفن هدبع دمحم خيشلا

 هتكئالم عم هللا نوؤش نم نأش وهف تايآلا يف راوحلا

 لاؤسلاو ةعجارملاو لوقلاب لوصفلا هذه ىف انل هروص

 انكلو ,لوقلا كلذ ةيتح فرعنا ل: نحو بارجلاز
 تدصق ناعم كانه نإو .انم نوكي امك سيل هنأ ملعن

 هنوؤش نم نأش نع ةرابع ىهو تارابعلا هذهب اهتدافأ

 عم نآش.وأ وكلا هلادعي ناك هنأو مدآ قل لبق ىلاعت
 نايب يف رخآ نأشو ناسنإلا عون قلخب قلعتي ةكئالملا

 . "”هلضفو عونلا اذه ةمارك

 نم فلخلا هيلع راس يذلا يأرلا : يناثلا يأرلاو

 )١( :رانملا ١/564.



 (ع)مدآ فالختسا لوح ةينآرق ةيرظن : فالختسالا

 ةسارد يف مهدهج اولذب نيذلا مالسإلا ءاملعو نيققحملا

 ةصقلا هذه نأ نوري ثيح هدصاقم ىلع فرعتلاو نآرقلا

 ليثمتلا لكش ىلع تءاج امنإ ةفلتخملا اهفقاومب

 اهتيمهأو ةيناسنإلا ةيمدآلا ةأشنلا بيرقت ةلواحمو

 تءاج يتلا ميهافملاو فقاوملا عيمج نإو .اهتليضفو

 .اهنم تدصق يتلا فادهألاو يناعملا ديدحت نكمي اهيف

 ةقيقح يف نايقتلي اناك نإو يناثلاو لوألا يأرلاف

 ينام نحن تيقلا ملاعور ىناسو فاديا هيون
 فتاوملا هذه ىف ةسوسحملا ةيداملا تاقولخملا

 تاياغلاو فادهألا ىف ًاضيأ ناقفتي ناداكيو ةفلتخملا

 عم اههتكلر يتارقلا عطقملا هذه نم ةدونصقملا ةماعلا
 يتلا ميهافملا ضعب ديدحت ةيناكمإ يف نافلتخي كلذ

 انتجلاعم دنع كلذ حضتي فوس امك عطقملا يف تدرو

 .رخآلا هبلاج نم ينارقلا عطقملل

 عم ًاماجسنا فلسلا دجن يناثلا بناجلاب قلعتي اميفو

 عطقملا ةسارد نم نوفقي لوألا بناجلا يف مهفقوم

 ركذب حاتفنالا تالاح ضعب يف نوفتكيو ًايبلس ًافقوم

 عطقملا اذهل نآرقلا ركذ ىلع بترتت يتلا ةينيدلا دئاوفلا

 . هباشتملا ينارقلا

 هذه ضعب ىلإ هدبع دمحم خيشلا راشأ دقو

 :اهنم نيتدئاف ركذي يفتكنو . دئاوفلا

 هلالجو هتمظع يف ىلاعتو هناحبس هللا نإ : ىلوألا

 ىفخي امو هعنص يف هتمكح نع هولأسي نأ هديبعل ىضري
 . هقلخ يف هرارسأ نم مهيلع

 لمعي مهب ميحر هدا.-. فيطل هناحبس هللا نإ : ةيناثلا
 يدهي وهف ةمحرلاو فطللا هوجرب مهتجلاعم ىلع

 ايددع عنهلاونم ىلع عيييجير مهتريخ يف ةكئالملا
 نم مهبجاو ىلإ مهدشري نأ دعب ةجحلاو ليلدلا نوبلطي

 دي ْفِإل :ميلستلاو عوضخلا
 . َةَكِيلَمْلا َلَع ْمَُصَرَع مث اهلك ءاعنألا مَ

 م ا امأو

 ىنعم كلذب ىلجتيل ينارقلا عطقملا اذه يف تدرو

 انه ضرعن فوسو .مدآل ىلاعتو هناحبس هللا فالختسا

 و”

 ركذ عم فالختسالا ةيضقب ةطبترملا ميهافملا هذه مهأ

 ماعلا ىنعملا نع ثدحتن مث اهيف ةفلتخملا ءارآلا

 ينارقلا عطقملل

 :ةفالكلا ١

 تاقولخم فلخ هنأل ةفيلخ يمس مدآ نإ : لوألا

 نوكت نأ امإ تاقولخملا هذهو ضرألا ىف هناحبس هللا

 ضرألا يف اودسفأ نيذلا نجلا اونوكي وأ ةكئالم

 اونوكي وأ . سابع نبا نع يور امك ءامدلا اهيف اوكفسو

 .اذه مدا لبق نيرخا نييمدا

 مهضعب فلخي هءانبأو هنأل ةفيلخ يمس هنإ : يناثلا

 ضعبلا اهضعب فلخيو لسانتت تاقولخم مهف ًاضعب

 . يرصبلا نسحلا ىلإ يأرلا اذه بسن دقو .رخآلا

 ىف هناحبس هللا فلخي هنأل ةفيلخ ىمس هنإ : ثلاثلا

 اهطابتراو هناحبس هلل ةفالخلا هذه ريسفت يفو . ضرألا

 :تفلتخاو ءارآلا تددعت يرغللا ىنعملاب

 قلخلا نيب لصفلاو مكحلا يف هللا فلخي هنإ أ

 ضرألا ةرامع ىف هناحيس هللا فلخي ب

 راهنألا قشو رامثلا جارخإو عرزلا تابنإ نم اهرامثتساو
 (0)كلز 5
 .٠ د ريعو

 امك ءامسألاب ملعلا يف هناحبس هللا فلخي  ج

 . "'”يئابطابطلا ةمالعلا كلذ ىلإ بهذ

 نم هللا هبهو امب ضرألا يف هناحبس هللا فلخي د

 وأ اهتاوهش * وأ اهتيلباق يف ءاوس ةدودحم ريغ ةوق

 0 ونيع دمحم خبشلا كلذ. ىلإ بهذ امك .اهمرلغ

 ؟ضرألا ىف دسفي ةفيلخلا نأ ةكئالملا فرع فيك

 ىلع ةكئالملا باوج نأ ينآرقلا عطقملا ركذ دقل

 )١( :نايبتلا يف يسرطلا هركذ هلبق امو يأرلا اذه 1717/1١.

 ) )0:نازيملا ١/28 ١.

 :رانملا (؟) ١/559
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 نع اولءاست مهنأ ضرألا يف ةفيلخ مدآ لعجب مهرابخأ

 فيكف ضرألا يف دسفي يذلا ةفيلخلا اذه ءاقتنا ببس

 ةذع انهو ةفيلخلا اذه ىف ةصيصخلا هذه ةكئالملا فرع

 ' .ءارآ

 نأل كلذب مهملعأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ : لوألا

 بيغلاب ًامجر لوقلا اذه اولوقي نأ نكمي ال ةكئالملا

 . '"”نظلاب ًالمعو

 يتلا تاقولخملا ىلع كلذ اوساق مهنأ : يناثلا

 ريشي امك اهماقم موقي فوس يذلا ةفيلخلا اذه تقبس

 , "”ريسافتلاو تاياورلا ضعب كلذ ىلإ

 ىلع ءانب كلذ نع فشكت ةفالخلا ةعيبط نإ : ثلاثلا

 امك .ةفالخلا ىنعم نم ثلاثلا بهذملا نم لوألا يأرلا

 :ةريسفت ىف ريتك نيالا ركذ

 انهو كلذ يضتقت هسفن ةفيلخلا ةعيبط نإ : عبارلا

 : نايأر

 يذلا قولخملا اذهل يحورلاو يداملا جازملا نإ -أ

 تاقالعلل ىعامتجالا ساسألاو ةفيلخ هللا هلعجي نأ ديري

 تانرلوتحلا هذه ءانبأ نيب لصحت فوس يتلا ةيضرألا

 ةمالعلا لوقي .كلذ نوفرعي ةكئالملا تلعج يتلا يه

 بكرم يدام هنأ امب يضرألا دوجوملا نإ) : يئابطابطلا

 ةدودحم محازتلا راد رادلاو ةيوهشلاو ةيبضغلا ىوقلا نم

 لالحنالا ضرعم ىف اهتابكرم تامحازملا ةرفاو تاهجلا

 ايل نالطلا يضقو داتسنلا ةلظن اهناحالطسارءاهفاظعلاز
 اهيف ءاقبلا لمكي الو ةيعونلا ةايحلاب الإ اهيف ةايحلا متت
 كفسو داسفلا نم ولخت الف نواعتلاو عامتجالاب الإ

 . "””ءامدلا

 رايتخا نم تيطعأ امب ةيناسنإلا ةدارإلا نإ - ب
 يتلا يه ةصقانلا هتامولعمب لقعلا ههيجوت يف مكحتي

 )١( :نايبتلا ١/7 177.

 :نايبتلا (؟) ١177/1١.

 ١/ نازيملاو ء١/7١51٠ ريبكلا ريسفتلاو ء١/6١٠ :نازيملا ()

 ش 04

 (ع)مدآ فالختسا لوح ةينآرق ةيرظن :فالختسالا

 ءامدلا كفسيو ضرألا يف دسفي نأ ىلإ ناسنإلاب يدؤت

 يف لعاج هنأب ةكئالملا هللا ربخأ) :هدبع دمحم لاق

 اذه ةرطف يف عدوي هللا نأ كلذ نم مهفن ةفيلخ ضرألا

 ةقلطم ةدارإ اذ نوكي نأ . .ةفيلخ هلعجي يذلا عونلا

 ام نيب حيجرتلا نأو ةدودحم ريغ هلمع يف رايتخاو

 هملع بسحب نوكت هل نيعت يتلا لامعألا نم ضراعتي

 عفانملاو حلاصملا هوجوب ًاطيحم نكي مل اذإ ملعلا نإو

 كلذو ةمكحلاو ةحلصملا فالخ ىلإ ةدارإلا هجوي دقف

 ال طيحملا ملعلا نأل عوقولا مزال نيعم وهو داسفلا وه

 20( ا الإ نوكن

 :ءامسألا 2

 نيب اهيف فالخلا عقو يتلا ميهافملا نم ءامسألاو

 اهيف ءارالاو اهنم دارملاو اهتقيقح لوح ريسفتلا ءاملع
 :نييلاتلا نيهاجتالا يف ريست

 ىمس ىتلا ظافلألا ءامسألا نم دارملا نإ :لوألا

 تاثدحملا عاونأو سانجأ نم هقلخ ام اهب هناحبس هللا

 دئاسلا بهذملا وه يأرلا اذهو .تاغللا عيمج يفو

 ضعبو سابع نبا ىلإ بسنو ريسفتلا ءاملع دنع
 , '؟نيعباتلا

 نأ ىلإ مهريكفت يف بهذملا اذه باحصأ قلطنيو

 دقو .ةيسيئرلا تاغللا عيمج مدآ ملع دق ناك هناحبس هللا

 كلذ دعب تبعشت مث ةفرعملا هذه ىلع هدلو ناك

 ةعامجلا ةغل ريغ ةغلب مهنم ةعامج لك صتدخاو

 .ىرخألا

 وأ تايمسملا :ءامسألا نم دارملا نإ :ىناثلا

 ىلإ ةجادسب هتف يحبو ظانلألا الاوسئاعتو هياتم
 اذه ىلإ ظفللا فرصت ىتلا ةيلقعلا وأ ةينارقلا ةنيرقلا

 وطال فاش فناتك دعا ودون نك يدلنا يفحسفلا
 رومألا يف ةنيرقلا هذه روصتن نأ نكميو .ينآرقلا

 : ةيلاتلا

 )١( :رانملا 7/1١ 5605,

 ) )1:ريبكلا ريسفتلاو ء١787/1٠ :نايبتلا ١9577/17.



 انادي (ع)مدآ فالختسا لوح ةينآرق ةيرظن : فالختسالا

 تامولعملا كاردإ وه امنإ يقيقحلا ملعلا نإ) أ

 تاغللا فالتخاب فلتخت اهيلع ةلادلا ظافلألاو اهسفنأ

 فلتخنو رّيغتت يهف حالطصالاو ةعضاوملاب يرجت يتلا

 م00( الو ةيف ريتال :عملا»

 تاغللاو ظافلألا اهنم دصقي نيح ءامسألا نإ ب

 ميلعتلاب الإ اهليصحت نكمي ال يتلا ءايشألا نم نذإ ىه»
 دوجو ىلع ةلالد ال ذإ ءاهب ةكئالملا يدحت نسحي الف

 .ءامسألا ةفرعم نم اهب نكمتي مدآ يف ةصاخ ةبهوم

 تايمسملا اهنم دوصقملا نإ انلق اذإ ام فالخ ىلع اذهو

 لامعتسا قيرط نع - ًايئزج ولو هكاردإ نكمي امم اهنإف
 ةبهوم ىلع ةلالد اهب مدآ ةفرعمل نوكيف  نهذلاو لقعلا

 .اهايإ هللا هحنم ةصاخ

 الو ةدئاف ال ناعم الب ءامسألا نإ) : يسوطلا لاق

 نأل كلذو) :يزارلا لاقو '"'هب ةليضفلا هراثيإل هجو

 ال كلذ لب «ةتبلا تاغللا ةفرعم ىلإ هل قيرط ال لقعلا

 هب ملعلا لصح ميلعتلا لصح نإف ميلعتلاب الإ لصحي
 نم نكمتم لفعلاف ءايشألا قئاقحب ملعلا امأ ءالف الإو
 . "”(هيف يدحتلا عوقو حصف هليصحت

 لصوتل ًاظافلأ تناك ول ءامسألا هذه نإ - ج

 كلذب مهو اهب مهل مدا ءاينإب اهتفرعم ىلإ ةكئالملا

 دب الف . مهيلع ةليضفو ةيزم هل ىقبت الف مدا عم نوواستي
 ءاهب ملعلا بتارم فلتخت ءايشأ اهنأب مزتلن نأ نم انل

 نع فلتخت ةصاخ ةفرعمب مدآ اهفرعي نأ ىدأ يذلا رمألا

 انوعدي اذهو .اهب مهل هرابخإ نيح اهل ةكئالملا ةفرعم
 لاق . ظافلألا ال تايمسملا نع ةرابع اهنإ لوقن نأل

 هلوق نإ) :ةركفلا هذه حرش ددصب يئابطابطلا ةمالعلا

 ءايحإ تادوجوم تناك اهتايمسم نأ وأ ءامسألا هذه نأب

 ملعلا نأو بيغلا باجح تحت نيبوجحم ءالقع

 الز ءابقأل ءامسأب ندع يذلا ملعلا نيغ نأك ىنهئامسأت

 )١( :رانملا ١/73517.

 :نايبتلا (؟) ١/178.

 )*( ريبكلا ريسفتلا : 7/7 39/37.

 مدآ لثم نيرئاصو اهب نيملاع اهب مهايإ مدآ ءابنإب تناك
0000 

 ةطقنلا هذه ىلإ هاجتالا اذه باحصأ لصي نيحو

 تححص يتلا ةقالعلا ىلع اوفرعتي نأ نولواحي مهدجن

 (تايمسملا) ظفل لحم (ءامسألا) ظفل لامعتسا

 .ةددعتم نئارق كلذل نوركذيو

 مسالا قاقتشا ردصم يف ةنيرقلا هذه ىري يزارلاف

 نم ناك نإف) ومسلا نم وأ همسلا نم نوكي نأ امإ هنإف

 اهتوقلو ءايشألا تافصو ؛ةمالعلا وه مسالا ناك همسلا

 :ءامسألا نم دارملا نوكي نأ حصف اهتايهام ىلع ةلاد

 ءيشلا ليلد نأل كلذكف ومسلا نم ناك نإو (تافصلا)

 لصاح ليلدلاب ملعلا نإف ءيشلا كلذ ىلع عفترملاك

 . '"”لولدملاب ملعلا لبق

 ةدش) يف ةنيرقلا هذه ىري هدبع دمحم خيشلاو

 لاقتنالا ةعرسو هل عوضوملا ظفللاو ىنعملا نيب ةلصلا

 . (رخآلا ىلإ امهدحأ نم

 هذه نع هينغي داكي رخآ ًاهجو كلذ يف ىري هنأ امك

 ىلع ًاحيحص ًاقالطإ قلطي دق مسالا نإ : ثيح ةقالعلا

 دنع ءيشلا ملعي هب ام يأ) ةينهذلا مولعملا ةروص

 سفن ال انناهذأ يف هانفرع هب ام وه ًالثم هللا مساف (ملاعلا

 هيلإ دنسنو هدوجوب نمؤن اننإ :لاقي ثيحب ظفللا
 روصلا يف ءايشألا اهب ملعي ام يه ءامسألاف .هتافص

 ةيجراخلا قئاقحلل ةقباطملا مولعلا يهو ةينهذلا

 ىرج يذلا وه ىنعملا اذهب مسالاو . ةيعوضوملا
 «هريغ وأ ىمسملا نيع هنأ يف ةفسالفلا نيب فالخلا

 ريغ رخآ ىنعم مسالل نإ لوقن نأ انوعدي يذلا رمألا
 .ىنعملا ريغ ظفللا نأب كش ال ذإ ظفللا

 كرابتي يذلا وه ًاضيأ قالطإلا اذهب مسالاو

 نوكي نأل ىنعم ال ذإ 4ّلعَأْلا َكْيَر مْ جّيَن#9 سدقتيو
 . "”سدقتيو كرابتي يذلا وه ظفللا

 )١( :نازيملا 9/١ا١١.

 )( .هسفن عوضوملا :قباسلا ردصملا

 ) )9:رانملا ١/5577.
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 هذه ةقيقح يف نوفلتخي مهدجن هلك اذه دعبو

 : ةميركلا ةيآلا يف اهنم دارملاو تايمسملا

 - قباسلا صنلا يف امك  اهاري يئابطابطلا ةمالعلاف

 اهل ةايحلا هذه مهفي هلعلو ءالقع ءايحأ تادوجوم

 لمعتسا ثيح 4 ْمَهَصْرَع تال ىلاعت هلوق نم لقعلاو

 هدجن هاجتالا اذهو . لقعي نمب صتخملا ةعامجلا ريمض

 .هسفن ىئابطابطلا ةمالعلا ىلع ةمدقتملا ءارآلا ضعب ىف

 :الاق امهنأ ديز نب عيبرلا نع يربطلا ةياكح يف امك

 . '"”ةكئالملا ءامسأو هتيرذ ءامسأ هللا همّلع

 ىلع دامتعالا ةركف شقاني يسوطلا خيشلا نكلو
 ةلسحا و بلغتل تلا نم هانّيب امل طلغ اذهو) : هلوقب ريمضل ذلا

 نلت نت مياو رك نق نانا لك قلع 1609: لاحت لاقاطك

 , "74 عير

 ءايشألا عيمج ينعت اهنأ ىري هدبع دمحم خيشلاو

 يذلا وه هاجتالا اذه لعلو '”نييعت الو ديدحت ريغ نم
 يف يزارلاو يسوطلا خيشلا مالك نم رهظي
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 :فالختسالا ةيرظن

 هاجت ةفلتخملا ءاملعلا ءارآ ىلع انفرعت نأ دعب

 ينآرقلا عطقملا اذه يف تءاج يتلا ةزرابلا ميهافملا

 ينآرقلا عطقملل ةلماكلا ةروصلا ةفرعم نم انل دب ال

 هوجو نم ريثك امهنيب ةيرظنلا هذهل ناتروص انهو
 . هبشلا

 يف اضر ديشر ديسلا اهركذ يتلا ةروصلا :ىلوألا

 نأ ىري ثيح :هدبع دمحم خيشلا هذاتسأ نع هريسفت

 لوانت نم اهبيرقت ضرغل ليثمتلا دروم تدرو ةصقلا

 )١( :نايبتلا ١/ىم"١.

 .80 :ةيآلا ءرونلا ةروس (1)

 .55؟١7/1 :رانملا (©)

 .1957/7 :ريبكلا ريسفتلاو ء١78/1٠ :نايبتلا (:)

 (ع)مدآ فالختسا لوح ةينآرق ةيرظن : فالختسالا

 لاح. ةفرعم نم ةدئافلا مهل لصحتل اهل قلخلا ماهفأ

 . ىلوألا ةأشنلا

 نم ًاريثك مهفن نأ اننكمي ساسألا اذه ىلعو

 نود اهيف تلمعتسا يتلا ظافلألاو ةرواحملا هذه بناوج

 .اهل يفرعلا يوغللا ىنعملاب ديقتت نأ

 يف لعجي نأ ددصب هنأب ةكئالملا ربخأ هناحبس هللاف

 يتلا ةقلطملا ةدارإلا هترطف يف عدوي هنع ةفيلخ ضرألا

 نأ نكميال يتلا هتامولعمو هتردق بسح ءايشألا هلعجت

 .لامكلا ةبترم لصت

 ملعلا اذهو ةقلطملا ةدارإلا هذه ساسأ ىلعو

 كفسي فوس ةفيلخلا اذه نأ ةكئالملا فرع صقانلا

 امل ةيعيبط ةجيتن كلذ نأل ضرألا يف دسفيو ءامدلا

 ال يذلا هملع بسح اهب ريسي ةقلطم ةدارإ نم هب عتمتي

 دق يذلا رمألا عفانملاو حلاصملا بناوج عيمجب طيحي

 يف عقيف ةحلصملاو ةمكحلا فالخ ىلإ ةدارإلا هجوي

 .داسفلا

 هللا نلخ نم اوبجعت كلذ ةكئالملا فرع نيحو

 يف دسفيو ءامدلا كفسي يذلا قلخلا نم عونلا اذهل

 لاحلا وأ قطنلا قيرط نع) هناحبس هللا اولأسف ضرألا

 نايبو كلذ نع مهمالعإب مهيلع لضفتي نأ (كلذ ريغ وأ

 . مهل ةمكحلا

 عوضخلا نايب وه كلذ ىلع مهل باوجلا ناكو

 فقوم وه اذه نأل ميلع ءيش لكب وه نمل ميلستلاو

 . ههاجت تاقولخملا عيمج

 أشني يذلا ميلستلاو عوضخلا نم عونلا اذه نأ ىلع

 بهذي ال دق ءيش لكب هللا ةطاحإب ةكئالملا ةفرعم نم

 سفنلا نكست امنإو . .بارطضالا ليزي الو ةريحلا

 يذلا لعفلا ءارو يفتخي يذلا رسلاو ةمكحلا راهظإب

 حضوأ نأب ةكئالملا ىلع هناحبس هللا لضفت كلذلو

 قلخلا اذه يف ةمكحلا نايبب مهملع لمكأو رسلا مهل

 ريغ نم ءايشألا عيمج ملع هترطفو مدآ سفن يف عدوأف

 ًاصاخ ًازايتما مدآل لعج يذلا رمألا نييعت الو ديدحت



 (ع)مدآ فالختسا لوح ةبنأرق ةيرظن :فالختسالا

 . ضرألا يف هللا رع هفالحسلا هب ىعتسأ

 نيبو ناسنإلا نيب نراقن نيح زايتمالا اذه رهظيو

 نايعلا لدو ىحولا قطن دقف هناحبس هلل تاقولخملا

 رك اهاونأ ملاعلا قلخ ىلاعت هللا نأ ىلع رايتخالاو

 ناسنإلا نكلو . بهاومو تاردقب اهنم عون لك صخو
 تاردق نم هللا هحنم امل نأ يف اهنع فلتخي كلذ عم

 فالخ ىلع اهادعتي ال ةنّيعم دودح اهل تسيل بهاومو

 .تاقولخملا ةيقب

 الإ مهتقبقح ةفرعم نم نكمتن ال يذلا  ةكئالملاف
 تلد امك  ةدودحم فئاظو مهل - يحولا قيرط نع

 مهر ًاراهنو اليل هللا نوحبسي مهف  ثيداحألاو تايآلا

 لامعألا نم كلذ ريغ ىلإ نورمؤي ام نولعفيو نوفاص

 .ةدودحملا

 ناويحلا لاح نع رايتخالاو رظنلاب هفرعن امو
 لمع الو هل ملع ال نوكي ام نيب اهنإف دامجلاو تابنلاو

 نود هسفن هب صتخي نّيعم لمع هل نوكي وأ .دامجلاك

 ةدارإ وأ ملع هل نأ ضرف ولو .ةدارإ وأ ملع هل نوكي نأ

 هتنسو هللا مكحل ًاينبم امهلمع لعج يف امهل رثأ ال امهف

 .اهذيفنتو هماكحأ نايبل ةليسو الو قلخلا يف

 ادع  ةيبيغلاو ةسوسحملا ءايحألا نم يح لكف

 دودحم يماهلإ ملعو دودحم دادعتسا هل ناسنإلا

 ةفيلخ نوكي نأ حلصي ال كلذك ناك امو دودحم لمعو

 .هتدارإو هملعل ذح ال يذلا نع

 هنكلو ًالماجو ًافيعض هللا هقلخ دقف ناسنإلا امأو

 عيمج ملعيو ءايوقألا يف فرصتي هلهجو هفعض ىلع
 روطتلاو ومنلا ىلع ةردق نم هللا هبهو امب ءامسألا

 هل نركيف هكاردإو هرعاشمو هساسحإ ىف ىجيردتلا

 كلذ دعب اهللذي مث اهرخسي تانئاكلا هذه ىلع ةطلسلا

 نوفرعي الو لقعلا اهنومسي يتلا ةبيرغلا هتوق ءاشت امك
 ينغت اهدجن ةوقلا هذهف .اههنك نوكردي الو اهتقيقح
 ةرطفلا لصأ ىف ناويحلل هللا بهو ام لك نع ناسنإلا

 00١ ءاسكلا نم ماهلإلاو

 دالعتسالا دودحم ريغ ةوقلا هذهب ناسنإلاف

 وكما

 دودحم الو ملعلا دودحم الو بئاغرلا دودحم الو

 . لمعلا

 ًاماكحأ هاطعأ بهاوملا هذه ىلاعت هللا هاطعأ امكو

 هسفن تقولا يف يهو هقالخأو هلامعأ اهيف ددح عئارشو

 هل ناك يذلا لقعلل دشرم اهنأل هلامك غولب ىلع هدعاست

 .ايازملا كلت لك

 ضرألا يف هللا ةفالخ ناسنإلا قحتسا هلك اذهبو

 راثآ انرصع يف دهاشن نحنو اهب تاقولخملا قلخ وهو

 ةرطيسو ريوطت نم ناسنإلا هلعف امب ةفالخلا هذه

 .نوكلا يف فرعتو

 ريغ نم ءايشألا ملع مدآ ةرطف يف هللا عدوأ نيحو

 اهيلع مهعلطأو ةكئالملا ىلع ءايشألا ضرع .ديدحت

 اذإو هذهب ءابنإلاو اهتفرعمب مهبلاط مث ايلامجإ اعالطا
 زجعلاو عوضخلاو ميلستلا ىلع ديكأتلا نورهظي مهب

 .فارتعالاو

 «لعفف ءايشألاب مهئبني نأ مدآ هللا رمأ كلذ دنعو

 .اهلاكشأو اهروص حضوأب ةقيقحلا مهل فشكنتل كلذو

 ةمالعلا اهضرع يتلا يهف : ةيناثلا ةروصلا امأو

 ضعب يف ةقباسلا ةروصلا نع فلتخت يهو يئابطابطلا

 يتلا فالخلا بناوج ركذ ىلع رصتقن نحنو . بناوجلا

 .اهضعب ىلإ انرشأ نأ قبس

 ىوقلا نم بكرم يدام دوجوم هللا ةفيلخ نإ ١
 تاهجلا ةدودحم محازت راد رادلاو «ةيوهشلاو ةيبضغلا

 داجيإب الإ ةايحلا اهيف متت نأ نكمي ال تامحازملا ةرفاو

 يذلا رمألا مداصت نم اهعبتتسي امو ةيعامتجالا تاقالعلا

 .ءامدلا كفسو داسفلا ىلإ يدؤي

 ةياغلا ّنأ نوري اوناك اوبجعت نيح ةكئالملا نإ ١

 هفلختسمو ةفيلخلا يكحي نأ وه ةفالخلا لعج نم

 هعدت ال ةيضرألاو هدوجوب هل هسيدقتو هدمحب هحيبستب
 اذه نم ةياغلاو رشلاو داسفلا ىلإ هرجت لب كلذ لعفي

 .هل مهسيدقتو هللا دمحب مهحيبستب لعجلا

 رسلا لمحت ىلع هتردقل ةفالخلا قحتسا مدآ نإ -“

 ةيح ءايشأ يه يتلا ءامسألا ملعت نع ةرابع وه يذلا
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 . هللا دنع ةظوفحم بيغلا باجح تحت ةبوجحم ةلقاع

 قتشاو اهتكربو اهريخب ملاعلا يف مسا لك هللا لزنأ دقو

 مهنإو .اهئاهبو اهرون نم ضرألاو تاومسلا يف ام لك

 امنإو دارفألا ددعت نوددعتي ال مهددعتو مهترثك ىلع

 .تاجردلاو بتارملاب نورئاكتي

 :نيتروصلا نيب ةنزاوملا

 جرخنل نيتروصلا نيتاه نيب نزاون نأ انب نسحيو
 عطقملا اذه ريوصتل ةحيحص اهارن يتلا ةلماكلا ةروصلاب

 ةمالعلا اهيف فلخ ىتلا ثالثلا طاقنلا ذخأنلو .ىنآرقلا

 ْ :هالتع دووم ركيسل ىناناشلا

 ىلع يئابطابطلا ةمالعلا دجن دق ىلوألا ةطقنلا يفف

 قناني ناد وع ست فلا هع انك نصل نمييلاج
 رطف ام ىلع دكأ يئابطابطلا ةمالعلا نأل كلذ .هنم رخآ

 ءيش اذهو .ةفلتخم فطاوعو زئارغ نم ناسنإلا هيلع

 لوصح ىف ريبك ريثأت نم زئارغلا هذهل امل حيحص

 يذلا رمألا يناسنإلا عمتجملا يف سفانتلاو محازتلا
 زئارغلا هذه ساسأو .ءامدلا كفسو داسفلا ىلإ يدؤي

 اهنمو ةيوامسلا نايدألا تءاج يتلا تاذلا بح ةزيرغ

 ىلإ اهعفدي ًاحلاص ًاهيجوت اههيجوت لجأ نم مالسإلا
 . كفسلاو داسفلا بنجت

 يف  بناجلا اذه لفغي نيح هدبع دمحم خيشلاو

 ىلع دكؤي  ءامدلا كفسو داسفلل ةكئالملا ةفرعم ةلأسم

 ءامدلا كفسو داسفلا ىف ًاضيأ ريبك رود هل رخآ بناج

 ةدارإلا هذه الولف ةصتانلا ةفرعملاو ةقلطملا ةدارإلا وهو

 .داسفلاو كفسلا ناك امل ملعلا يف صقنلا اذه الولو

 نيبناجلا الك ربتعن نأ نكمي ساسألا اذه ىلعو

 .ةفيلخلا اذه ةجيتنل ةكئالملا ةفرعم يف ًارثؤم

 قح ىلع يئابطابطلا ةمالعلا ىرن : ةيناثلا ةطقنلا يفو

 اذه نم ةفالخلاب ىلوأ مهنأ ةكئالملا روعشب قلعتي اميف

 اذهب رعشي ينارقلا ضرعلا نإ ذإ ديدجلا قولخملا

 ماهفتسالا 3 سيدقتلاو حيبستلا طبري امدنع ىنعملا
 .بئناجلا اذه لفغي هدبع دمحم خيشلاو

 يذلا ىنعملا انل حضتي داكي ال : ةثلاثلا ةطقنلا يفو

 راجاقلل شرع لوأ دابارتسا

 نأ نكمي ثيح ءامسألل يئابطابطلا ةمالعلا هروصي

 عم هدبع دمحم خيشلا هركذ ام ضعب هدوصقم نوكي
 امك .تايمسملاو ءايشألا ةرئاد ةعس يف فالتخالا

 اميف لاح يأ ىلعو .رخآ ًائيش هدوصقم نوكي نأ نكمي
 هب ذحأي نأ نكمي ددصلا اذهب هدبع دمحم خيشلا هركذ

 ةيحان نم عطقملا ةيقب عم هماجسنال فقوملل اريسفت
 . ىرخأ ةيحان نم ةركفلا لامجو

 دمحم خيشلا اهيلإ راشأ ةدحاو ةطقن اندنع ىقبتو

 هللا عدوأ ام وهو يئابطابطلا ةمالعلا اهلفغأو هدبع

 عيرشتلاب فيكتلل دادعتسالا نم ناسنإلا يف هناحبس

 . هقيبطتل ةجيتن لامكلا رصانع ريفوت نم هنكمتو يهلإلا

 ناسنإلا ةيحالص ىف ةمهم نوكت دق ةقيقحلا هذهو

 ةردقلاو 1دلالا اذه ءايشألا ةيقب دقفت ثيح ةفالخلل

 .هتاجرد ءاقتراو يقيقحلا لامكلا ملس دوعص ىلع

 راجاقلل شرع لوأ دابارتسا"

 نييراجاقلا نم مسق ماق يوفصلا دهعلا لالخ

 رحبلا لحاس ىلإ ساسألا مهنطوم (دنبرد) نم حوزنلاب

 كبزوألا هتشي موجه يأ هجوب فوقولل دابارتساو
 يقرشلا لحاسلا ضرأو ةلوهأملا قطانملا دض ةمكارتلاو

 ةنيدم كلذ ليق (دابارتسا) تناكو .ناردنزام رحبل

 شرع ىلإ كلذ ببسب تلوحت اهنكل «فادج ةريغص
 مهيعس ةدم لاوط مهنم لئاوألا نيناوخلاو نييراجاقلا

 . ةصاخلا اهتيمهأ تبستكاو ؛ةطلسلا مالتسال لوألا

 تركذ ةيفارغجلاو ةيخيراتلا رداصملا نأ مغرو

 كلاسملا ءاملع مظعم نكل ؛ةفلتخم روصب (دابارتسا)

 ظفلب اهوركذ مهنم نيرخأتملا ةصاخو كلامملاو
 نع تئدحت ةمدقتملا ةيفارغجلا رداصملاو .(دابارتسا)

 ناردنزامو مليدلا ضرأ نع اهثيدح قايس يف دابارتاس

 ىتحو كاذنآ تناك دابارتاس نأ لدي امم ءناجرجو

 ةيمهأ سفن يف تناك نييراجاقلل نطوم ىلإ اهلوحت
 يف لقني (ةنطلسلا دامتعا) وه اهف .اهل ةرواجملا ندملا

 نأ نود نومدقتملا هبتك ام سفن دابارتسا نع هريرقت

 ءاذه ةيراجاقلا ةطلسلا شرع لوح ركذي ًائيش فيضي



 راجاقلل شرع لوأ دابارتسا

 لامعأ نم يهو .ةرماعو ةريبك ةنيدم» :لوقي بتكف

 . سماخلا ميلقإلا نم ناجرجو يراس نيب «ناتسربط
 اهضرعو ؛ةقيقد نوسمخو ةجرد نوعبسو ةعست اهلوط

 . "”«عابرأ ةثالثو ةجرد نوثالثو ةينامث

 نم ٍلاخو ريصق دابارتسا لوح نيمدقتملا ريرقت
 تامولعم دروأ (يرخطصإلا) . ةيليصفتلا تامولعملا

 ىف دابارتسا رابخأ ةحش ىلع لدي امم ةدودحمو ةليلق

 كانه نمو .رحبلا نم ةبيرق دابارتسالا :لوقيف «هرصع

 نامليدو دنبردو رزخلا رحب ىلإو نوكسبآ ىلإ نوهجوتي
 . '"”«ىرخألا قطانملاو

 لحارم ةعبرأ يراسو دابارتسا نيب نأ بتكو ؛ناجرج

 ."”ًابيرقت نيتلحرم ناجرج ىلإ كانه نمو «ًابيرقت

 «فيطل اهوج ْنأ بتكو دابارتسا ركذ (ىسدقملا) و

 نولمعي اهلهأ رثكأ نأو .ناجرج نم بذعأ اهءام نأو

 «ةمدهم اهتعلق «كلذب نورهام مهو ريرحلا ةكايح يف

 اهباب مامأو «قوسلا يف اهدجسم ىيلم 0
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 يف دابارتسا لوح (يومحلا توقايلا) ريرقت نإ امك

 سفنب اهركذف ءًاضيأ ريثكلاب تأي مل عباسلا نرقلا

 عقت ناتسربط لامعأ نم ةريبك ةدلب اهنأ بتكو مالسإلا
 م الانا

 سماخلا ميلقإلا يف ناجرجو يراس نيب

 :دنبرد جراخ ناونع تحت بتكف « يسودرفلل ةمانهاشلا

 ىلإ ةبوسنملاو اهنم مهملا دنبرد جراخ نم ةدع:كانه»

 .داليم نب نيجرج اهانب ناجرجب ةلصتمو ايربط

 ةامح ةماقإ اهيفو «خسارف ةعبرأ ةيرئادلا اهتحاسمو

 هعابتأ ناك هل ًارقم اهذختا نيجرج نألو «ايربط

 )١( ص 21ج :نادلبلا ةآرم 35١.

 .١ا7/” ص :كلامملاو كلاسملا (؟)

 .177و 37١ ص :ضرألا ةروص (7)

 .0560 ص ءلوألا مسقلا :ميساقتلا نسحأ (4)

 ١7926. ص .١ج :نادلبلا مجنعم (5)
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 مهل ًاتويب اهيف اونبو «يعرلل دابارتسا ىلإ نوهجوتي
 3ايام نقم ةرومعم يما نيدلا نورد لغو

 سفنب دابارتسا مسإ (يبلهملا) نع لقن (ءادفلا وبأ)

 :بتكف ايربط نع ثيدحلا قايس ىف اهركذو . ظفللا

 اولا ماعلا دزج تقلا ركذت اناتحا هنا :بتئايلكا ننساعت
 لوفيز «ةرهش رثكأ افتتح ام كلا« دابازتسا:لاقيف
 ىفو .ناردنزام دالب نم ةنئيدم دابارتسا نأ (ومه)

 ىلإ هارد «لجر مسإ وه رتسأ نأ ءاج كرتشملا
 , 70هترومعم

 ىلع اوقلطأ نيينانويلا نأ ركذ (ةنطلسلا دامتعا)

 ءانيم يه (زكردنب) نأ ربتعاو (ايتاكريه) مسإ دايارتسا

 يف» :فاضأو هسفن ءادفلا وبأ ريرقت دروأ مث «دابارتسا

 مارجألا نوربتعي مجعلا ناك ثيح تشدارز نامز

 نومظعي اوناك ء«ةيسدقألا راونألل ًارهاظم ةئيضملا

 «ةنيدملا هذه اونبف .هفصو بعصي لكشب بكاركلا

 . ”"«مسإلا اذه اهيلع اوقلطأو

 تايصخشلاو نيخرؤملاو ءاملعلا نم ريثك نأ مغرو

 نيرخأتملا نم مهرهشأ ناكو دابارتسا ءانبأ نم اوناك

 ناخ يدهم ازريملا) يراشفألا دهعلا يف ريهشلا خرؤملا

 دايارتسا ةرهشو نارمع ْنإف انركذ امك نكل (يدابارتسالا

 كولملا اهب متها ثيح يوفصلا دهعلا ىلإ دوعت
 تامجه ةهجاومل ةيعافد تاماكحتسا داجيإل نويوفصلا

 (دابآ كرابم ةعلق) ثادحأف .نمكرتلاو كبزوألا رئاشع

 ذنم ضرألا هذه لعج دابارتسا ىلإ نييراجاقلا لاقتناو

 نإ امك .راجاقلا يلتاقمل ًايساسأ ًانطوم يوفصلا دهعلا

 هتيوقنو «دابارتسا يف (يراجاقلا ناخ يلع حتف) روهظ

 لالخ دابارتسا ةميق نم داز ةنيدملا هذه ىف هترسأ ةردقل

 . يراجاقلا دهعلا
 ,مهل ةمصاع نارهط نم راجاقلا ذختا امدنعو

 «ةيجيتارتساو ةيفطاع ةيمهأ مهل لكشت دابارتسا تحضأ

 .ل1 ص :ناتسربط خيرات )١(

 .747 ص .4ج :ىشعألا حبص .505 ص :نادلبلا ميرقت (1)

 .317 نص ١1ج :نادلبلا ةآرم (1)



 ف

 .اهتعسوت ىلإ راجاقلا نورخأتملا كولملا ىعسو

 يذلاو دابارتسال يراجاقلا رومأملا (ماظن تلوص)

 (ةلودلا فيس يجاح) دابارتسا مكاح فارشإ تحت لمع

 :لوقيف كاذنآ هتافصاوم ددحيو ةئيدملا هذه فصي

 يف عقت «ةمسن فلأ رشع ةسمخ اهنطقي دابارتسا ةنيدم»

 ةنيدم يهو ...ناروتو ناريإ نم ةمهم قرط برق ةطقن

 راجاقلا بكومل افقومو انطوم اميدق تناكو ؛ةنيصح
 اهيف . ةليلجلا ةلالسلا كلت ءاسؤرل ةرامإلا رادو ؛ليلجلا

 شرع ناويد هبشي ليوط ناويدو «ةيعفدملل ةديدج ةحاس

 ليصاحمو «ةرمثم اهيضارأ . ةفالخلا راد يف رمرملا

 نم ةبيرقلا اهلالتو اهلابج هرضخأ طيحمك اهباضه
 دجوتو ؛دابارتساب فرعت «تاباغلاب ةوسكم ةنيدملا
 ؛ةنيدملا لخاد امههايم يرجت ناتانق ةنيدملا جراخ

 فرعثو (هجاوخ رس بآ) ىلوألا .ىلاهألا اهنم برشي

 ؛ةنيدملا طسو نم يتأت ةائق ةيناثلاو (رتخد لهج) مساب

 نم يتأت رهنلا ءامو .اهريغو (ةمشجرس) ةلحمل دوعتو

 هدزاود) ةيحان نم ةنيدملا لخدتو (ورسخ ةرايز) ةهج

 . "”«دابارتسا يلاهأ برشل ءام يهو (ماطسب

 اني ان

 هيقفلا ةيالول ةيمالكلاو ةيلقعلا سسألا

 ملاعلا رهب 1918 ماع ناريإ يف لصح ريبك يود

 ناريإ ىف ةيمالسإلا ةروثلا تحجن امنيح هتداس قّرأو

 ةيمالسإ ةموكح ءاشنإ (هدق) ينيمخلا مامإلا اهدئاق نلعيل

 دئاق هيف رضانح املاط أدم نم ةيركفلا اهسسأ قلطنت
 مامأ فارشألا فجنلا ةزوح ربنم ىلع اهحاجن لبق ةروثلا

 لكش يذلا ؛هيقفلا ةيالو» وهو الأ ةريبك ةيئاملع ةعيلط
 مكحلا اياضق يف سيئرلا لصفملاو ساسألا ةيعجرملا

 . ةينوناقلا تاعيرفتلا ىلإ رونسدلا نم ناريإ يف

 ةيالو نأ وه ةروثلا هذه يف ملاعلا هابتنا دش اممو

 بتكلا يف ةحورطم نكت مل اهل ةدمعلا لكشت يتلا هيقفلا

 1 ص : ةيفيس ةمجن .هماث دابارتسا )غ1

 هيقفلا ةيالول ةيمالكلاو ةيلقعلا سسألا

 ماظنلا لوح اهثاحبأ رودت يتلاو ةروهشملا ةيمالسإلا
 .هلاكشأ و يمالسإلا

 دق ناك هنم برغلا اميسال اهتقو ملاعلا نأل كلذو

 قلطنت نيح يف مهعجارمو ةنسلا لهأ بتك ةءارق داتعا

 «ةروثلا لبق ًاريثك هب أبعي نكي مل بهذم نم هيقفلا ةيالو
 يف مالسإلا لوح ثحبلل اساسأ لكشت هبتك نكت ملو

 ًاقلطنم ةيمالسإلا ةروثلا تناك اذل ملاعلا تاعماج رثكأ

 .هذه مكحلا ةحورطأ نع ةداجو ةينأتم ةساردل

 يفقثم نم ةريبك ةلمج نإ تلق نإ ارس يشفأ الو
 «ةروثلا ةيادب عم ةحورطألا هذه ىلع اوفرعت ةعيشلا

 ثاحبألا تناكو ؛مهتاساردو مهثوحب تقلطنا اهنمو

 ثحبلاو ةحورطألا حيضوت ىلع زكرتت ةلحرملا كلت يف

 ىلإ اهب نيدقتعملا نيب ثحبلا روطت مث ءاهتلدأ يف
 ركفلا لوصأ يف اهتلزنمو اهتناكم نع ثيدحلا

 .هنم يمامإلأ يعيشلا اميسال يمالسإلا

 ةمالعلا هّمدق ام وه هذه رّوطتلا ةكرح يف تفاللاو

 ةذتاسألا نم وهو  يلمآ يداوج هللا دبع خيشلا

 مق ةزوح يف ةلوقنملاو ةلوقعملا مولعلا يف نيزرابلا

 (هدق) ينيمخلا مامإلا نأ يلمآلا ربتعا ذإ  ةفرشملا

 ةقالع يف ًاقباس لصح يذلا جّردتلا نم هتروث يف دافتسا

 مث «عمتسملاب ثّدحملا ةقالعب تأدتبا يتلا ةمألاب هيقفلا

 تدب نأ ىلإ نيدلقملاب ديلقتلا عجرم ةقالع ىلإ تروطت

 نأ الإ «ةيملعلا ثاحبألا يف هيقفلا ةيالو ملاعم حضتت

 زاجنإب ماق (هدق) ينيمخلا مامإلا نأ ىأر يلمآلا ةمالعلا

 كلذو «ةروثلا تماقو جئاتنلا ترهظ هلالخ نم ميظع

 تجرخأ نأ دعب هقفلا يف ةنوفدم تناك هيقفلا ةيالو نأ

 يدلا يناكلا رمثلا دجت من وت نمو مؤلكلا تدعو
 دجت مل اهنأل ؛(ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصأ) اهلعجي

 . '”:يهقفلا اهراطإ يف تيقب لب يقيقحلا اهناكم

 وه ميظع زاجنإ نم (هدق) ينيمخلا مامإلا هب ماق امو

 ىلإ هقفلا ةرئاد نم مولظملا هيقفلا ةيالو ثحب جرخأ هنأ
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 هيقفلا ةبالول ةيمالكلاو ةيلقعلا سسألا

 هب عسوتي ذخأ مث «مالكلا ملع يف يلصألا هعقوم

 ةيهقفلا ثوحبلاب هنرقو ةيمالكلاو ةيلقعلا نيهاربلاب
 ّدْسِي اذه يلمآلا ةمالعلا مالكو '''جئاتنلا ترهظف
 حاجن رّسل ريسفتلا اذه رامضم يف لوغولل ثحابلا

 هقفلا ملع نم هيقفلا ةيالو جارخإ نوك ىنعم امف ةروثلا

 ةروثلا حاجن يف اساسأ لكشي مالكلا ملع اهلاخدإو

 !؟ اهجئاتن روهظو

 هنإف ًاحيحص ناك نإو !؟ حيحص ريسفتلا اذه لهف

 يف مالسإلا ةلودل حاجنلا رارسأ نم ارس انل فشكي

 ةيملع سسأ ىلع اينبم نوكي نأ ضورفملاو .ناريإ
 ؟ لمآلا مالك نم رهظي امك حيحص جهنمو

 دب ال ةلئسألا هذه نع ٍفاش باوج ىلإ لوصولاو
 .هل ةيقطنم تامدقم لكشت تاطحم يف رّمي نأ

 ةيملعلا ةطباضلا ىلع فّرعتن نأ : ىلوألا ةطحملا

 .هقفلا ملع نع مالكلا ملع لئاسم زّيمت يتلا

 نيملعلا يتطباض قيبطت يف عرشن نأ : ةيناثلا ةطحملا

 اهتلظم كلذب ددحنل هيقفلا ةيالو ةلأسم ىلع نيفيرشلا
 . ةيملعلا

 يتلا راثآلاو جئاتنلا نع ثحبن نأ : ةثلاثلا ةطحملا

 كلذ نوكيل اهتيمالك وأ هيقفلا ةيالو ةيهقف ىلع بترتت
 فنألا يلمآلا ةمالعلا مالك ميوقتل ميلسلا لخدملا

 . ركذلا

 يملع نيب زييمتلل يملعلا رايعملا : ىلوألا ةطحملا

 هقفلاو مالكلا

 روحمو .ندبلا وه بطلا ملع روحمف .هلئاسم اهلوح

 ةملكلا وه وحنلا ملع روحمو ددعلا وه باسحلا ملع

 ساسألا قلطنملا وه رواحملا وأ روحملا اذهو .مالكلاو

 . ةلأسملا هيلإ بسنت يذلا ملعلا ناونع ديدحت
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 ىلع هحرش يف يزارلا نيدلا بطق لاق انه نم

 عراشلا نوكيل همسرب ملعلا روصت نم دبال» : ةيسمشلا

 همسرب ملعلا روصت اذإ هنإف ؛هبلط يف ةريصب ىلع هيف
 هنم ةلأسم لك نأ ىتح ًالامجإ هلئاسم عيمج ىلع فقو

 ("”«ملعلا كلذ نم اهنأ مِلَع هيلع درت

 فيراعت عبتت لالخ نم ثحابلل نكميف هيلعو
 يملعلا رايعملاو ةميلسلا ةطباضلا ىلإ لوصولا مولعلا
 . ملع يأ تحت ةلأسملا جاردنال

 مالكلا ملع روحم

 نسحي مالكلا ملع فيراعت نم دافتسي ام ركذ لبقو

 : نيرمأ ىلإ هيبنتلا

 بتك يف ةلأسملا ركذ نأ حضاولا نم هنا :لوألا

 ذإ ملعلا كلذ لئاسم نم اهنوك ىلع ًاليلد سيل ام ملع

 بتك يف ملع لئاسم اهيف تثحب تالاحلا نم ًاريثك دجن
 ثحبك كلذو ؛هوحنر دارطتسالا باب نم رخآ ملع

 هثحب يذلا ةيفسلفلاو ةيمالكلا نيبنجلا يذ ةربجلا»

 يلوصألا هباتك يف يناسارخلا دنوخآلا ريرحنلا ملاعلا

 .«لوصألا ةيافك» روهشملا

 ليلد نوك نأ ملاعلا ثحابلل حضاولا نم نأ : يناثلا

 كانه ناف ةيمالكلا ةلأسملل ةطباض لثمي ال ًايلقع ةلأسملا

 . رخآ ملع نم يهو لقعلاب اهليلد رصحني لئاسم

 هنوكل رمألا اذه ىلإ ءاملعلا نم ريثك ةراشإ لعلو

 . ضعبلا دنع هابتشالل الحم

 ولخي يذلاو مالكلا ملع فيراعت نم دافتسي ام امأ

 ملعلا اذه روحم نأ وهف هريغ ىلع درت دق بئاوش نم
 لك لوح رودت يذلاو مولعلا نم هريغ نع هزيم يذلاو
 اذه نع رّبع دقو ًالعفو ًةفصو ًاتاذ هللا» وه هلئاسم

 تاذاو ةداعملاو أدبملا» ك ةفلتخم ريباعتب روحملا

 نوناق ىلع» ديق هيلإ فيضأ امك «هلاوحأو عناصلا

 اذهو ةفسلفلا نع يمالسإلا مالكلا ملع زيمتل «مالسإلا
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 مالكلا ملعل (هدق) ينيمخلا مامإلا فيرعت ىف هظحالت ام

 هلاعفأو هتافصو ىلاعت هللا تاذ نع هيف ثحبي ملع» هنأب

 نوناق ىلع داعملاو أدبملا ثيح نم تانكمملا لاوحأو
 . "”«مالسإلا

 : هقفلا ملع روحمل ناديدحت ءاهقملا تاملك يف زرب

 يتلا ةيعرشلا ماكحألا نأل . فلكملا لعف :لوألا

 لعفلا كلذ لوح رودت هقفلا ملع لئاسم تالومحم يه

 ةفيظو نم هماقم موقي ام وأ يعرشلا مكحلا : يناثلا

 . ةلدألا نم هتدافتسا ثيح نم ةيلمع

 ىلع مئاق لوألا نأ نيديدحتلا نيذه نيب قرفلاو

 ١ ملعلا تالومحم اهلوح موحت يتلا ةرئادلا ىلإ رظنلا

 اهلوجن عومتي يللا ةرئادلا ىلإ رظنلا ىلع مناك يناثلا اعلي
 لئاسم نإف لك لعو . ةساردلا اهيلع بصنتو « ثحبلا

 : نيرمأ لمشت هقفلا ملع

 عفر بابحتساك « ينامسجلا لعفلا ماكحأ : لرألا

 . مارحإلا ةريبكت يف نيديلا
 قيدصتلا بوجوك « يبلقلا لعفلا ماكحأ : يناثلا

 . '"”ةبجاو ةالصلا نأب

 هقفلاو مالكلا يملع نيب هيقفلا ةيالو

 ةيالو ةلأسم هتحت يوطنت يذلا ملعلا ديدحت لبق

 ةلأسم نوك نم عنام ال هنا نايب نم دب ال هيقفلا

 دوجول كلذو نيفلتخم نيملع تحت جر. فلكملاو
 ملع يف اهنم ًةهج اهجردت ةلأسملا كلت يف نيتهج

 ةرات يهف ةوبنلا ةلأسم كلذ لاثمو .رخآ ملع يف ىرخألاو

 بجي هنا ىنعمب ءايبنألا ثعب بوجو ةهج نم اهيف ثحبي
 قلعتت اهنأل ًايمالك اهيف ثحبلا نوكيف كلذ ىلاعت هللا نم

 بوجو ةهج نم اهيف ثحبي ةراتو . ىلاعت هللا لعفب
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 40. 1١ ص « هيقفلا ةيالول ةيمالكلا ينابملا « مركأ تاكرب (؟)

 هيقفلا ةيالول ةيمالكلاو ةيلقعلا سسألا

 ره ذإ ًايهقف اهيف ثحبلا نوكيف ءايبنألاب سانلا قيدصت

 ةيالو نوك هيف كش ال امم هناف اذه نم ًاقالطناو

 بوجو نم اهيف ثحبي ام ةهج نم ةيهقف ةلأسم هيقفلا

 ةبيغلا رصع يف هيقفلا يلولا ىلإ نيفّلكملا عوجر
 ةيمالكب نيلئاقلا ىتح دحأ هركني ال ام اذهو .«ىربكلا

 . ةهجلا هذه نم اهتيهقفب نوفرتعي مهنإف هيقفلا ةيالو

 ةبتاكمك فلكملا لعف ىلإ ةهّجوم ةلدأ كانهف

 اوعجراف ةعقاولا ثداوحلا امأو . . .» بوقعي نب قاحسإ

 ةجح انأو مكيلع يتجح مهنإف ءانثيداحأ ةاور ىلإ اهيف
 هيقفلا ةيالو نوكت يئاورلا ليلدلا اذه رابتعابف '"«هللا

 . ةيهقفلا لئاسملا يف ةجردنم

 هيقفلا ةيالول ةيمالكلا ةهجلا

 يف هيقفلا ةيالو جاردنا ناحًححصي ناكلسم كانه

 : مالكلا ملع

 هيقفلا ةيالو ةيهقف نم ديفتسن نأ :لوألا كلسملا

 َّنأل كلذو ؛مالكلا ملع يف اهجاردنا كلذب تبثنف

 مزاللاب هنم مهفي فلكملا ىلع يعرشلا مكحلا توبث

 نم لعف وه يهلإلا رمألاو ؛كلذب يهلإلا رمألا دوجو
 .مالكلا ملع تحت جردني يلاتلابو ىلاعت هللا لاعفأ

 ةعاطإ نيفّلكملا ىلع بجوت ةقباسلا ةبتاكملاف
 رمأ دق ىلاعت هللا نأ ةمزالملاب ينعي اذهو ءهيقفلا

 ةيالو نوكت ىلاتلابو ءهلاعفأ نم لعف هرمأو هتعاطإب

 ْ :ةيفدلك ةهجنلا هده نم هنقفلا

 لئاسم لكل ماع هنأ كلسملا اذه ىلع ظحاليو

 .يمالك مزال اهل هلئاسم نم ةدحاو لك نإف .هقفلا

 اهنوك يف ةيصوصخ هيقفلا ةيالول يطعي ال هنإف يلاتلابو
 . الصأ ىنعم يلمآلا ةمالعلا هلاق امل نوكي الف 5

 ىلع ىلقعلا ليلدلا نم ديفتسن نأ : ىناثلا كلسملا

 نما نحب هنأ هينا اذإف + اييدؤلك تابنال ةيتنلا ةنأآبو
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 غم هيقفلا ةيالول ةيمالكلاو ةيلقعلا سسألا

 نايبت لالخ نم ولو ةمألا ىلع هيقفلا يلوي نأ ىلاعت هللا

 نم ىهلإلا لعفلا انتبثأ دق نوكن اننإف  طئارشلاو تافصلا
 ةلأسم نوكت اًدنهبو :هقفلا ملع ةانق ربع رورملا نود

 ملع ىلإ اهمامضنا طورش ىلع تزاح دق هيقفلا ةيالو
 عبتلاب ال ةلاصألاب مالكلا

 مامإلا مالك ىلع لطن قلطنملا اذه نمو

 «ةيمالسإلا ةموكحلا» فورعملا هباتك يف (هدق)ينيمخلا

 ةيالو ىلع ليلدلا ىلإ هنم لوألا مسقلا يف ضّرعت يذلا

 صوصنلاب لالدتسالا نود نم .ةمألا ىلع هيقفلا

 مامإلا ليلدو .رامضملا اذه يف ةحورطملا ةصاخلا

 ىلع دمتعي هنأ الإ يلقع هنأب مسّني ناك نإو ءاذه لحارلا

 .اهنوكت يف رود صوصنلل ناك ةيمالسإ تازكترم

 هيقفلا ةيالو ىلع يلقعلا ليلدلا

 ةمّلسمب هيقفلا ةيالو ىلع هليلد (هدق)مامإلا أدبي (أ)

 اهنأ ديفت ةيمالسإلا نيناوقلا ةيفام نأ اهتصالخ ةيهيدبو
 (هدق)مامإلا ركذيو «ةموكح نيوكت لجأل تعرش دق

 :اهنم كلذ ىلع ةلئمأ

 ةيزجلاو سمخلاو ةاكزلاك :ةيلاملا ماكحألا ١

 ىفكي دادغب قوس سمخ ...» :هلوقُب ابشعم اهريغو

 مهاجما تانقفت ميمسلو ةدانلا عيتج تاحابتعأل
 نع الضن «نيملسملا ءارقف عيمجلو ةينيدلا ةيملعلا

 ةينازيمف ءاهريغو ةرهاقلاو لوبنطساو نارهط قاوسأ
 «ىربك ةمأ رييستل دارت امنإ ء.ةماخضلا هذه لثمب

 مايقلاو ءسانلل ةمهملا ةيساسألا تاجاحلا عابشإلو

 .ةيويرتلاو «ةيفاقثلاو ءةيحصلا ةماعلا تامدخلاب

 .«ةينارمعلاو ةيعافدلاو

 ىلاعت هللا لزنأ يتلاو : ينطولا عافدلا ماكحأ - ”

 لاير نيو قوق نو رسطسا ام مهل ودار ادهني
 , "74 ٍلْبَمْلآ

 داهجلا ماكحأ نأ ىرن ىرخأ ةهج نموا :(هدق)لاق

 )١( .ةيآلا لافنألا ةروس 5٠9

 ةماركو لالقتسا نامضل نيملسملا ضايح نع عافدلاو

 هذه ليكشت ةرورض نع ىرخألا ىه لدت ةمألا

 ْ . ةموكحلا

 نع (هدق)مامإلا ثّدحتيو : ةيئازجلا ماكحألا '“' 

 :الئاق صاصفلاو تاّيدلاو دودحلا ماكحأ وه ثلاث لثم

 تاطلس نودب ماقت نأ ماكحألا هذهل نكمي الو»

 عفدتو «يناجلا نم ةّيدلا ذخؤت اهتطساوبف «ةيموكح

 صاصقلا نوكيو .دودحلا ماقت اهتطساوبو ءاهلهأ ىلإ
 ."!«يعرشلا مكاحلا فارشإ تحن

 نأ يهو ىرخأ ةملسمب (هدق)مامإلا لمكيو (ب)

 لب « لَو يبنلا رصعب ةصاخ نكت مل ةيمالسإلا ماكحألا

 وأ نامزب ٌدحي ال مالسإلا نأل» ةّرمتسم اهذيفنت ةرورض

 ىلإ هب دّيقتلاو هذيفنتو هقيبطت مزليف دلاخ هنأل ءناكم
 .ةمايقلا موي ىلإ ًالالح دمحم لالح ناك اذإو ؛دبألا

 لطعت نأ زوجي الف «ةمايقلا موي ىلإ ًامارح همارحو
 فقوتت وأ «صاصقلا كرتيو «هميلاعت لمهتو هدودح

 ةمأ نع عافدلا كرتي وأ ء«ةيلاملا بئارضلا ةيابج

 ةرتفل ءاج دق مالسإلا نأ داقتعاو ؛مهيضارأو نيملسملا

 دئاقعلا تايرورض فلاخي دودحم ناكمل وأ ,ةدودحم

 لوسرلا دعب ماكحألا ذيفنت نأ امبو ؛ةيمالسإلا
 ناك اذل «ةايحلا تارورض نم دبألا ىلإو ِةقيَو مركألا

 ذإ ؛ةربدملا ةطلسلا ايازم اهيف ةموكح دوجو ايرورض

 «يعامتجالا داسفلاو جرملاو جرهلا داسل كلذ الول

 كلذ عنم ىلإ ليبس الف ءىقلخلاو يدئاقعلا فارحنالاو

 دقف ؛«ةايحلا هجوأ م ربل ةلداع ةموكح مايقب الإ

 مايأ ًايرورض ناك ام نأ لقعلاو عرشلا ةرورضب تبث

 نم هت نينمؤملا ريمأ مامإلا دهع يفو كَ, لوسرلا

 . اذه انموي ىلإ ايرورض لازي ال ةموكحلا دوجو

 ىلع ليلدلا نايب نم مامإلا غرف نأ دعبو (ج)

 ادب رصع لك يف ةيمالسإ ةموكح دوجو ةرورض

 يغبني يتلا طورشلاو :لاقف مكاحلا طورش نع ثيدحلا

 77ص قباسلا عجرملا )١(
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 «ةيمالسإلا ةموكحلا ةعيبط نم ةعبان مكاحلا يف اهرفوت

 غولبلاو لقعلاك ةماعلا طورشلا نع رظنلا فرصب هنإف

 :امه نامهم ناطرش كانه ريبدتلا نسحو

 ١ مالسإلا نوناقب ملعلا .

 . ةلادعلا  ؟

 ؛نوناقلا ةموكح يه ةيمالسإلا ةموكحلا نأ امبف

 .نوناقلاب ًاملاع نوكي نأ نيملسملا مكاح ىلع ًامازل ناك

 وأ ًابصنم لغشي نم لكو  ثيدحلا يف درو امك

 دودح يف ملعي نأ هيلع بجي هنإف «ةئيعم ةفيظوب موقي
 ام لك نم ملعأ مكاحلاو «هتجاح رادقمبو .هصاصتخا

 امب سانلا ةنامأب مهترادج اوتبثأ دق انتمئأ ناكو «هادع

 ىلع ةعيشلا ءاملع هذخأ امو ؛ملعلا نم هيلإ اوقبس

 يذلا يملعلا ىوتسملا لوح كلذ رثكأ رودي امنإ مهريغ
 ةلادعلاو نوناقلاب ملعلاف .مهاوس نع رصقو انتمثأ هغلب

 ريثكلا ملعي صخشلا ناك اذإو «ةمامإلا ناكرأ مهأ نم

 هنكلو «نونفلا نم اريثك نسحيو اهرارسأو ةعيبطلا نع

 «ةفالخلل هايإ الهؤم كلذ هملع سيلف ؛نوناقلا لهجي

 .لدعلاب لمعيو نوناقلا ملعي نمم هريغ ىلع هايإ امذقمو

 لوأ نم نيملسملا ىدل تاملسملا نم حبصأ دقو

 نأ يغبني ةفيلخلا وأ مكاحلا نأ اذه انموي ىتحو موي

 ةمالس عم ةلادعلا ةكلم هدنعو «نرناقلاب ملعلاب ىلحتي

 لقعلارهيضتقي اماذهو «قالخألا نسحر داقتعالا

 ةيمالسإلا ةموكحلا نأ فرعن نحنو ةصاخ «ميلسلا

 لهاجلاف ,ءىوه بوكر تسيلو «نوناقلل يلمع ديسجت
 يف ادّلقم ناك نإ هنأل .مكحلل هيف ةيلهأ ال نيناوقلاب

 نع زجعي هنإف دلقي مل نإو «هتموكحل ةبيه الف ؛هماكحأ
 . "اهب ماتلا هلهج ضرف عم ماكحألا ذيفنت

 اذه همالك يف دكؤي (هدق) لحارلا مامإلا ناف هيلعو

 الداع اهيقن نوكي نأ يمالسإلا مكاحلا تافص نم نأ

 ملعلا نع رّبعملا يعرشلا حالطصالا يه ةهاقفلاف

 .نوناقلاب

 )١( 15ص قباسلا عجرملا - 47

 هيقفلا ةيالول ةيمالكلاو ةيلقعلا سسألا

 نم ْنأ ىلإ (هدق)مامإلا صلخي مدقت اممو (د)

 ةموكحلا دوجو ةرورض رصع لك يف مالسإلا تاملسم
 ءوض ىلع عمتجملا دوقيل لداعلا هيقفلا اهسأرتي يتلا

 رمأب ضهن اذإ» هنأ كلذ ىلع بترتيو ؛مالسإلا ماكحأ
 رومأ نم يلي هنإف «لداع ملاع هيقف ةموكحلا ليكشت

 ىلع بجوو ؛مهنم 86 يبنلا هيلي ناك ام عمتجملا
 .«اوعيطيو هل اوعمسي نأ سانلا

 نم مكاحلا اذه كلميو ًاحضوم (هدق)مامإلا عباتيو

 هكلمي ناك ام سانلل ةسايسلاو ةياعرلاو ةرادإلا رمأ

 هب زاتمي ام ىلع 2 نينمؤملا ريمأو قي لوسرلا
 نأل .ةصاخ بقانمو لئاضف نم مامإلاو لوسرلا

 وأ ءعرشلا ميلاعت اوفلاخي نأ مهلّوخت نكت مل مهلئاضف

 . هللا رمأ نع اديعب سانلا يف اومكحتي نأ

 ةيلعفلا ةيمالسإلا ةموكحلا هللا ضّوف دقو

 ىلإ هضْوف ام سفن ةبيغلا نمز يف اهليكشت ضورفملا
 ءاضقلاو مكحلا رمأ نم ةهظ نينمؤملا ريمأو كو يبنلا

 «لامعلاو ةالولا نييعتو «تاعزانملا ىف لصفلاو

 يعن نأ رمألا ةناغ «دالبلا يستر هعاردلا ةنايجر
 ملعلا هسفن يف عمج نمب نوهرم نآلا مكاحلا صخش

 .لدعلاو

 مامإلا هضرع يذلا يلقعلا ليلدلا ةصالخ يه هذه

 .لداعلا هيقفلا ةيالو ىلع (هدق)ينيمخلا

 هيقفلا ةيالو ىلع يلقعلا ليلدلا يف ةرظن

 (هدق)لحارلا مامإلا نأ مدقتملا نايبلا نم ظحالي

 اهنأ ساسأ ىلع ركذلا فنآلا ليلدلا لك تامدقم غاص

 ماكحأ نوك ةمّلسم نم قلطناف تايرورضو تاملسم

 ىرخأ ةمّلسم ىلإ ةموكح ماكحأ يه يمالسإلا عرشلا

 ةملسم ىلإ رصع لك يف ماكحألا هذه ذيفنت بوجوب
 ماكحألا هذهل ةيذيفنتلا ةموكحلا سأرتي نم نأب ةئلاث

 ماكحألا نأ صلخ نأ ىلإ ةلادعلاو ةهاقفلا هيف طرتشي

 دارفأل ةمزلم هيقفلا اذه اهردصي يتلا ةماعلا ةيعامتجالا

 حّرص دقو .اهيلع ةيالوهل نأ ينعيامم ةمألا

 ةركف ناب ةيمالسإلا ةموكحلا هباتك ةيادب يف (هدق)مامإلا



 هيقفلا ةيالول ةيمالكلاو ةيلقعلا سسألا

 ىلع هنم ًادامتعا ةيرظن ال ةيهيدب يه هذه هيقفلا ةيالو

 اهل تامّدقم لثمت يتلا ةحضاولا تامّلسملا هذه
 جاتحت ال دق ةحضاو ةيملع ةركف هيقفلا ةيالو» (هدق)لاقف

 دئاقعو اماكحأ مالسإلا فرع نم نأ ىنعمب «ناهرب ىلإ

 نإو ةيهيدب يه هيقفلا ةيالو نأ كلذب اديفم «اهتهادب ىري
 دئاقع فرع نمب ةصاخ ةيهيدب اهنأ الإ ةماع نكت مل

 .هماكحأو مالسإلا

 يهو - مامإلا اهنع ثدحت ىتلا ةيالولا ةرئاد دودحبو

 ليلدلا يف ركذ ام ودبي  ةيعامتجالا ماكحألا ذيفنت

 . كلذ ىلع مامإلا ّصن امك املسمو احضاو

 ليلدلا راطإ يف ثحبلا رصح نإ شقاني دق معن

 هنأو ًادهتجم ًاهيقف يلولا نوك ةرورض ىدم يف  يلقعلا

 رظنب ةيمالسإلا ماكحألا قيبطتل الهؤم هنوك يفكي له
 نأ ذإ هتموكحب نيلي ال كلذ نأ مأ هدّلقي رخآ دهتجم

 ذب ال انهو .ًاهيقف مكاحلا نوك نّيعي امم اهفعضي كلذ

 صوصنلا انينثتسا نإ متي شاقنلا اذه نأ ديكأتلا نم

 يلولا ةهاقف موزل نع حوضوب تثذحت يتلا ةيعرشلا
 (هدق) ينيمخلا مامإلا اهنم كلذ دافتسا امك مكاحلاو

 .نورخآ ءاملعو

 هضرع يذلا يلقعلا ليلدلا نإف ءدب ىلع ًادوعو

 هللا نأب تبغي هيقفلا ةيالو ىلع (هدق)ينيمخلا مامإلا

 نوكتف هيقفلل ةيالولا هذه حنمو عّرش يذلا وه ىلاعت
 رابتعالا اذهبو . ىلاعت هللا لعف ىلإ ةعجار هيقفلا ةيالو

 رورم نود نم لقتسم لكشب ةيمالك اهنوك تابثإ نكمي
 . لوألا كلسملا يف لاحلا تناك امك هقفلا ملع ةائقب

 يلولا ةهاقف ةرورض لوح قباسلا شاقنلا ظاحلب معن

 حنم ىلاعت هللا نأ وه نقيتملا ردقلا نوكي اهمدعو

 هيلعو ةهاقفلاب هدييقت نود نم لداعلا مكاحلل ةيالولا

 .مالكلا ملع ةلظم تحت مكاحلا ةيالو ةلأسم جردنت

 لقألا ىلع وأ هيقفلا ةيالو جاردإ نأ يه ةجيتنلاو

 ىلع موقي نأ نكمي مالكلا ملع لئاسم يف رمألا ةيالو

 ةمالعلا هحرط ام لوح لاؤسلا ىقبي نكل ةيملع سسأ
 ةبالو ثحبل (هدن)ينيمخلا مامإلا جارخإ نأب يلمآلا

 ا/

 يلصألا هعقوم ىلإ اهيف ملظ يتلا هقفلا ةرئاد نم هيقفلا

 سسألا ىدحإ لكشي ميظع زاجنإ وه مالكلا ملع يف

 ىلإ انلقني ام اذهو ةروثلا اهيلع تماق يتلا ةيركفلا
 . ثحبلا اذه يف ةثلاثلا ةطحملا

 هيقفلا ةيالول يمالكلا ىنبملا جئاتن : ةثلاثلا ةطحملا

 نم تعبتت اميف دجأ مل ينأ ىلإ تفلأ ةيادبلا يف
 نوك هيف ىنبتي هل صن يأ (هدق)ينيمخلا مامإلا تاملك

 وه هيلع تعلطا ام ىصقأ لب ةيمالك ةلأسم هيقفلا ةيالو

 ينإف كلذ عمو ةيالولا هذه ىلع يلقعلا لالدتسالا

 ةمالعلا هيلإ ونري امم بارتقالا ةلاجعلا هذه يف لواحأس

 مالكلاو) هيقفلا ةيالول يمالكلا ىنبملا جئاتن نم يلمآلا

 ةيمالكل  ّرم يذلا يناثلا كلسملا ىلع اءانب  اعبط هلك

 :لوقأ هيلعو (ةلأسملا هذه

 يف نمكي ال (هدق)ينيمخلا مامإلا هحرط ام ةميق نإ
 «ينفلا ىنعملاب مالكلا ملع لئاسم نم هيقفلا ةيالو نوك

 حضاولا يلقعلا لالدتسالا ةعيبط وه رخآ رمأ يف لب

 هيقفلا ةيالو مّدق (هدق)لحارلا مامإلاف . ةيالولا هذه ىلع

 مالسإلا دئاقع فرع نم لكل ةيهيدبو ةملسمك

 هانّيِبو هركذ ام لالخ نم هذه اهتهادب نّببو ؛هماكحأو
 ةحضاولا تامدقملا كلت روصتي نم نأ ثيحب اقباس

 هذهب ةعانق ىلإ لصيس هنإف (هدق)مامإلا اهحرط يتلا

 نود نم كلذو هيقفلا ةعاط بوجو ىلإ يلاتلابو ةيالولا
 هرابتعا فقوتي صاخ يعرش صنب ةناعتسالا ىلإ ةجاحلا

 '..داهتجالاو ةهاقفلا ىلع هتلالد مهفو

 نقيتيو ملعي نأ فلكملل نكمي هنأ ينعي اذهو

 نود نم هيقفلا يلولا عابتتا بوجوو هيقفلا ةيالو ةيناقحب
 انهقف يف تباثلا نم هنأل دّلقملا هيقفلا ةانق ربع ّرمي نأ

 ىلع امئاق ناك اذإ امّيس ال فلكملا عطق نأ يمالسإلا

 .ىلاعت هللا مامأ هل رّذعمو هيلع ةجح ةيعوضوم سسأ

 نأ هل حصي يعوضوملا يلقعلا ليلدلا هدنع ماق نمف

 ديلقت ىلإ دانتسا نود نم هيلع ةبترتملا ةجيتنلاب ذخأي

 بوجو لصأف يمالسإلا عيرشتلا يف ةلثمأ اذهلو هيقف
 تايآلا مهف ىلع موقي ال هيقفلا عجرملل فّلكملا ديلقت
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 هنأ امك . كلذ يف صصخت ىلإ جاتحي وه ذإ تاياورلاو

 لوبقملا ريغ نمف ءهيقف يأر ىلع دمتعي نأ حصيال
 ديلقت نإ لب ديلقتلا ىلع اليلد ديلقتلا نوكي نأ ايملع
 بوجو وه يلقع ليلد ساسأ ىلع موقي هيقفلل فلكملا

 رّبعي امك وأ صصختملا ىلإ صصختملا ريغ عوجر

 ءانبلا هيلع ماق ام وهو ملاعلا ىلإ لهاجلا عوجر
 . ءالّقعلا ةريسو يعامتجالا

 نم نيفلكملا ىلع ديلقتلا بوجو يف لاحلا امكو
 ةطساو نود نم عجرملاو فّلكملا نيب موقي هنإ ثيح

 يلولا ةعاط بوجو يف لاحلا اذك . يلقعلا ليلدلا ىوس

 ةطساو نود نم يلولاو نيفّلكملا نيب موقي هنإ ثيح نم
 ىلقعلا ليلدلا ءاب تّرج امكف . يلقعلا ليلدلا ىوس

 يلقعلا ليلدلا ءاب رجت نأ دب ال مجرملا ديلقتل فّلكملا

 امإ ءابلا ىه املاط ءابلاف .ىلولا ةعاطإل فلكملا اضيأ

 ْ .ادبأ رجتال نأ امإو امئاد رجت نأ

 اذه (هدق)مامإلا حرطل ةريبكلا ةيلمعلا جئاتنلا لعلو

 ليلدلا كلذ ىلع ادامتعا  ةمألا ىبرتت امنيح ققحتي

 عمتجملا ىّبرت امك يلولا ةعاط بوجو ىلع يلقعلا
 .ديلقتلا بوجو ىلع نيدتملا

 ىلع ةظفاحملا عم  هيقفلاب ةمألا ةقالع روطتت اهدنع

 اهرمأل يلوك هب اهل ةقالع ىلإ - عجرملاب دّلقملا ةقالع
 هيقفلاب ةمألا ةقالع يف روطتلا اذهو .اهيف هللا ماكحأ ذفني

 نم ّرسو ناريإ يف مالسإلا ةروث مايق رارسأ نم ٌرس وه
 .نانبل يف ةيمالسإلا ةمواقملا راصتنا رارسأ

 تاكرب مركأ خيشلا

 رظن ةهجو نم هتافصو هللا ءامسأ

 كارتشالا ساسأ ىلعو نيهلأتملا ردص

 دوجولل يونعملا

 ىدحإ .دوجولا يف كيكشتلاو يونعملا كارتشالا

 اهلالخ نم نكمي ىتلاو ةيساسألاو ةمهملا لئاسملا

 ةيفسلافلا لكاتشملا نم ريتتكلا لح ىلا لصوغلا
 هذهب لماك ملع ىلع نيهلأتملا ردصو .ةيمالكلاو

 هتافصو هللا ءامسأ

 هقيداصم ديعص ىلع دوجولا كارتشا دع اذهلو «ةقيقحلا
 ّنأل «تايهيدبلا نم برقي ًأرمأ «ةيوهاملاو ةفلتخملا

 نم عون يأ دوجو مدع ةلوهسب كردي يناسنإلا لقعلا

 نيح يف .مودعملاو دوجوملا نيب ةيخنسلاو ةبسانملا

 دوجومو دوجوم نيب ةبسنلا نأ نع ةيلقعلا ةهادبلا ئبنت
 .مودعملاو دوجوملا نيب ةبسنلا نع فلتخت رخآ

 يرعشأ ركفم يأ وأ يلازغلاك صخش يربني امبرو

 تادوجوملا نم هريغو دوجوم نيب ةبسنلا نأ معزيف رخآ
 دجوت نأ نود ءدحاو مسا تحت عوقولا نم رثكأ تسيل

 نيهلأتملا ردص هامسأ ام نأ يأ .ةعماج ةهج ةيأ

 يظفل كارتشا ىوس سيل ءدوجولل يونعملا كارتشالاب
 بسانتو ةيخنس كانه نوكت نأ نكمي فيك ذإ . بسحف

 ؟هفاتلا يبارتلا دوجوملا اذه نيبو ىلاعت ئرابلا تاذ نيب

 ؟بابرألا برو بارتلا نيأف

 نبل «لوقلا نمد آل لاكشألا اذه ىلع ةناجاللو
 ضعبل اوعضيل نييوغللا ضعب يربني نأ عنام يأ كانه

 اهتوعد مث ًاكرتشم ًامسا تامودعملا ضعبو تادوجوملا

 مهلمع ىلإ اوفيضي نأ نكمملا نمو .مسإلا اذهب ًاعيمج
 .كرتشم ظفل يأ تادوجوملل اوعضي الف رخآ ًالمع اذه

 نم عون دوجو ةلوهسب كردي لقاع ناسنإ يأ نأ الإ
 دوجوملا نيب دجوي اال ءرخآو دوجوم نيب خناستلا

 ةنهربلل ةفلتخمو ةديدع نيهارب تركُذ دقو .مودعملاو

 .اهضارعتسال لاجم ال دوجولل يونعملا كارتشالا ىلع

 ديعص ىلع ركذ ام ّنأب نيهلأتملا ردص ىريو
 لهأل عنقم ريغ ناك نإو دوجولل يونعملا كارتشالا

 لهأ دنع نيهاربلا نم ريثك نم لضفأ هنأ الإ «.لدجلا

 يف ةطقن ىلإ ريبكلا فوسليفلا اذه راشأو . فاصنإلا

 يونعملا كارتشإلا تابثإ ديعص ىلع ةيمهألا ىهتنم
 ؛دوجولل يونعملا كارتشإلا ركني نم َنأب لاقف دوجولل
 رياغ ول هنأل ,؟''”يردي نأ نود نم هتابثإب يتفي امنإ
 يف دوجولا ؛تادوجوملا نم دوجوم يف دوجولا

 "0ص ء1ج ءرافسألا ؛يزاريشلا نيدلا ردص )١(



 هتاقفصو هللا ءامسأ

 نأ لاقُي نأ نكمي يك ءيش كانه لظ امل ءرخآ دوجوم

 امكف .رخآلا دوجوملا عم ءيش يف كرتشي دوجوملا اذه

 نأ دب ال ءام ءيش يف ةكراشملاب مكحلا ققحتي نأ بجي

 .اضيأ ام ءيش ساسأ ىلع ةكراشملا مدعب مكحلا ققحتي

 الف ؛كرتشم هوجو يأ تادوجوملا نيب دجوي ال امنيحو
 ميهافملا نم ةلسلس هجاوي ناسنإلا نأ ذئنيح لاقُي نأ دب

 هجاوي امنيح ناسنإلا نأ هب ملسملا نمو .ةيهانتملا ريغ

 نم هل دب الف ؛ةيهانتملا ريغ ميهافملا نم ةلسلس

 رادصإ هرودقمب حبصي يك اهمييقتو ًاعيمج اهب مامتهالا
 ال هنأ يف بير الو .اهكارتشا مدع وأ اهكارتشاب مكح

 ريغ ميهافملا ةفاكب مامتهالا ىلع ةيلباقلاب عتمتي

 هذه لثمب مايقلل ةجاحلا هيدل ردجي الو ؛ةيهانتملا

 وه دوجولا ْنأ كاردإ نكمي ساسألا اذه ىلعو .ةوطخلا

 ماكحأ متتو «تادوجوملا نيب كرتشم ةقيقحلا يف

 . ”"”كرتشملا ردقلا اذه ساسأ ىلع ناسنإلا

 ءاضقلا يف ةطبارلا قيقحتب نيهلأتملا ردص لسوتو

 .دوجولل يونعملا كارتشإلا ىلع ةنهربلل ًاضيأ ماكحألاو

 ثيح نم اياضقلا يف ةريثك تافالتخا دوجوب دقتعي وهف
 عون دوجو ركدي ال ًادحأ ْنأ آلإ .عوضوملاو لومحملا

 عاونأ مغر لومحملاو عوضوملا نيب ةطبارلا نم
 ْنأ ىريو .بيترو دحاو لكشب يهو «ةفاك فالتخالا

 نم وحن يه امنإ ءلومحملاو عوضوملا نيب ةطبارلا هذه
 .دوجولا

 كارتشإلا راصنأ ضعب ناكمإب نأ ركذلاب ريدجلاو

 اهب مدقت يتلا ةلدألا ٠'ةتنالا ضعب هيجوت دوجولل يظفللا

 نيب ةقالعلا نأ نردقتعي مهنأل .نيهلأتملا ردص

 سيلو «ةيقطنملا اياضقلاب صتخت «لومحملاو عوضوملا
 . ةيفسلفلا لئاسملا نم اءزج اهذع ناكمإلاب

 ةطبارلا نأ له :لوح ضيرعو ليوط مالك كانهو

 دوجولا نم وحن ءاياضقلا يف لومحملاو عوضوملا نيب
 باتك يف لصفم لكشب ةركفلا هذه ٌتثحب دقو ؟ال مأ

 .,؟ ١ص «قباسلا ردصملا 2010(

 عة

 ةفسلفلا يف لقتسملاو طبارلا دوجولا» ناونع تحت

 امنإو ءانه راركتلل ًارربم دجأ ال اذهلو .«ةيمالسإلا

 ردص رظن ةهجو وهو عوضوملا بلص ىلع زكرأ

 . هتافصو هللا ءامسأ يف نيهلأتملا

 كارتشإلا ريبكلا فوسليفلا اذه ضفري ءانركذ امكف

 كارتشالا ضفر نأ حضاولا نمو .دوجولا يف يظفللا
 هللا ءامسأ ديعص ىلع يلازغلا ةركف ضفر ينعي يظفللا

 ةملك قالطا نأ لاثملا ليبس ىلع ىري هنأل .هتافصو

 هديفي يذلا ىنعملا ريغ ئنعم ديفُي ؛ناسنإلا ىلع «ملاع»
 اذهلو .ىلاعت ئرابلا ىلع اهسفن ةملكلا هذه قالطا

 نم ضيقن ىلع «نأشلا اذهب نيهلأتملا ردص يأر دجن

 ىنعم ديفت ملاعلا ةظفل نأ دقتعي وهف .يلازغلا يأر

 هللا ىلع وأ ناسنإلا ىلع تقلطأ ءاوس ًادحاو

 ىف توافتلا وه دّماشُي نأ نكمي يذلا ديحولا توافتلاو

 ا سارعلا ف كعمل :يسيااب وهو. تعيلاو هذيلا

 ةلأسم وحن ًامامتها ريبكلا فوسليفلا اذه ىلوأو

 امو .هراثآ نم ريثكلا يف ةيهلإلا تافصلاو ءامسألا

 هيلإ بهذ امع ًاريثك فلتخي ديعصلا اذه ىلع هيلإ بهذ
 هللا تافص عوقو ىري وهف .نيركفملا رئاسو نوملكتملا
 ضرعُتو ةماعلا ةيلامكلا يناعملا ةرئاد نمض ةيقيقحلا

 ىلإ ةجاحب سيل دوجوملاو .دوجوم وه امب دوجوملل
 نم ءرييغتو مّسجت ىلإ وأ صاخ دادعتساو ةنيعم ةدام

 قئاقحلاو ةماعلا ةيلامكلا يناعملل اضورعم عقي نأ لجأ

 ال تافصلا هذه لثم ْنأب لوقلا نكمي اذهلو .ةيلكلا

 .دوجولا قواست اهنأو ءطق ةيهاملل ضرعت نأ نكمي

 نم ةفص لك ْنأ لوقلا نكمي قبس امم ًاقالطناو

 «لعفلاو دوجولاب هتالامك عيمج يوحت ةيهلإلا تافصلا

 هنأل ,ناكمإلا ةعقبو ةوقلا نمكم يف اهنم ءيش سيلو
 يأ .ةيلعفلا ريغ رخآ ءيش هتافصو هللا يف نقحتي ال

 هيف لاجم الو ءدوجولا ةقيقح هللا دوجو َدعُي املثم
 هتافص نم ةفص لك دعت .«ناكمإلاو مدعلا ةبئاشل

 .بيعو صقن لك نع ةهزنمو هتاذ نيع ؛ةيلامكلا

 ءدوجولا لك َدعُي .ىلاعت هلل ضحملا دوجولاف أذإ
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 ؛هتردتو «هملع ىلع رمألا اذه قبطنيو .دوجولا هّلكو

 .«كلذك ءيش لك ناك اذإو .ةيلامكلا هتافص عيمجو

 ةيلامكلا ةفصلا نادقف ينعي ددعتلا ٌّنأل .ددعتلا هيف عنتمال

 اذه نم هب جورخلا نكمي ام ةلصحمو .اهتقيقحو اهتاذل
 دعي «ةدحولا تاذ يفو ىلاعت ئرابلا ملع ْنأ وه مالكلا

 وأ يلك رمأ يأ هترئاد نع جرخي الو .ءيش لكب ًاملع

 ملعلل ملع ال رومألا نم رمأ كانه لظ ول هنأل «يئزج

 نيح يف ؛هيف يلامكلا ملعلا ةيلعف مدع مزلل ؛هب يلامكلا

 .ةيرورضو ةبجاو ىلاعت هلل يلامكلا ملعلا ةيلعف نأ

 ضحم .هللا ملع نأ وه اهترورضو اهبوجو ىلع ليلدلاو
 رمأ يف ملعلا ةقيقح ضحم ققحتي مل اذإو .ملعلا ةقيقح

 يف َدُعل لب «ملعلا ةقيقح ضحم ٌدعُي الف ءرومألا نم

 ولو .ىرخأ ةهج نم ًالهجو ةهج نم ًاملع ةلاحلا هذه

 الف «ىرخأ ةهج نم ًالهجو ةهج نم ًاملع ام ءيش َدُع
 سيل «بكرملاو ؛ةبكرملا رومألا نم ًاءزج َدعُي نأ دب

 ىلع .ملعلا يف ليق ام قدصيو .ءيشلا ةقيقح ضحم
 .ةيلامكلا هتافص رئاسو ؛«هتدارإو هللا ةردق

 راكفألا هذهل نيهلأتملا ردص ريرقت دعبو

 نأ سأب الو .اهب مازتلالاب هبطاخم ىصوأ «تامولعملاو
 نأ ملعا» :هناسل ىلع تدرو امك ءارآلا هذه ضعب لقنن

 لكو ءًالصأ ةيهامل ةضراع ريغ يأ «ةدرجم هللا تافص

 هيف جرخ دق نوكي نأ بجيو درف دمص قح هنم ةفص

 نمكم يف اهنم ءيش قبي مل لعفلا ىلإ هتالامك عيمج
 هدوجو نأ امكف .ءاوس هيف ةهج ال هنأل ناكمإلاو ةوقلا

 نركيف ناكمإو مدع بوش ريغ نم دوجولا ةقيقح ىلاعت
 ةيلامكلا هتافص عيمج كلذكف «دوجولا هلكو دوجولا لك

 . '"”«هتاذ نيع يه يتلا

 ,هتاذ نيع «ىلاعت هللا تافص ربتعي هنأ ىرن اذكهو

 نكمي انه نمو .اهلك دوجولا ماكحأ اهيلع قدصتو
 كارتشالاب هلوق يف ةرعاشألا عم فلتخي ال هنأب لوقلا

 ًاضيأ مهعم فلتخي امنإو .بسحف دوجولل يونعملا

 دمحم حيحصت «ةمدقم «تايآلا رارسأ ؛يزاريشلا نيدلا ردص )١(

 .78ص 2لةملا «نارهط «يروجاوخ

 هتافصو هللا ءامسأ

 ريدجلاو .ىلاعت ئرابلا تافص ةينيعب هداقتعا يف ةدشبو
 هللا تافص يف ليق دق ًاليوط ًامالك كانه ْنأ ركذلاب
 ديعصلا اذه ىلع لاوقألا مهأ نكلو «هتاذب اهتقالعو

 : ةثالث

 ةئفلا هذه نمؤت ثيح ؛ةرعاشألل بوسنم «لوألا

 «ملعب ملاع ىلاعت هنأو «هتاذ ىلع ةدئاز هللا تافص نأ

 .ةدارإب ديرمو «ةردقب رداقو

 ىرتف ؛ةلزتعملا هيلإ بهذت يذلا لوقلا وهو « يناثلا

 ًاديرم الو ةردقب ًارداق الو ملعب ًاملاع سيل هللا ْنأ

 عضوم يف رقتست ةطيسب ةتحب تاذ وه امنإو «ةدارإب
 .ةطاسبلاو ةدحولا نيع يف «ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا

 تاذلا نأ ىرتف ةباينلا ةركفب ةئفلا هذه نمؤت : رخآ ريبعتب

 ملعلا بانم بونت ءاهتطاسبو اهتدحو نيع يفو ةيلهألا
 تافصلا رئاس ىلع رمألا اذه قبطنيو .هلمع لمعتو

 ةدارإلاو ةردقلا بانم بوني ىلاعت هنأ يأ .ةيلامكلا

 بونت ةيهلإلا تاذلا ْنأ اذكهو .امهنم لك لمع يدؤيف

 .ةيلزتعملا رظنلا ةهجو قفو «تافصلا بانم

 مهو .؛قيقحتلا لهأو نيركفملا لوق وهو ؛ثلاثلا
 تاذلا نيع اهرابتعاو ةيلامكلا تافصلا ققحتب نودقتعي

 ديرمو ةردقب رداقو ملعب ملاع ىلاعت هنأ يأ .ةيهلإلا
 هتافص رئاسو هتردقو هتدارإو هملع نأ الإ «ةدارإب

 الإ اهضعب نع فلتخت الو ؛هتاذ نيع يه امنإ «ةيلامكلا

 :موهنعلا يف
 ماقأو ثلاثلا لوقلا راصنأ نم نيهلأتملا ردص ٌدعيو

 ةيقيقحلا تافصلا ْنأب نولئاقلا نهربيو «هيلع ناهربلا

 ىلع ؛ةيهلإلا تاذلا نيع «ةيفاضإلا تافصلا أدبمو

 نيع تافصلا هذه نكت مل ول :مهلوقب هذه مهتركف

 نم ةلباقو ةلعاف ةسدقملا هتاذ نوكت نأ مزلل «هللا تاذ

 ًالباقو ًالعاف ءيشلا نوكي نأ لاحملا نمو ؛ةدحاو ةهج

 ّنأل ءًاضيأ حضاو موزللا هجوو .ةدحاو ةهج نم

 نم تاذلل دب الف .؛تاذلا نيع نكت مل ول تافصلا

 نم سيلف ءدوجولا ةبجاو ىلاعت هتاذ تناك املو .اهلوبق

 تاذلا نوكت نأ مزلي اذلو .رخآ ءيشب رثأتت نأ نكمملا
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 .ةدحاو ةهج نم ةرثأتمو ةرثؤم ةيهلإلا

 مهف .ةريبك ةيمهأب ىظحي رخآ ناهرب ءالؤه ىدلو
 انل دب الف «تاذلا عم تافصلا ةينيعب لقن مل ول :نولوقي

 يف «ىلاعت ئرابلا ديعص ىلع ةرورضلابو تاذلاب لمحُت

 ةيضق لك ْنأ ركذلاب ريدجلاو .ةيلزألا ةرورضلاب فصتت

 .اياضقلا فرشأ دعت .«ةيلزألا ةرورضلا وحنب دمعنت

 قحلا دوجو صخت يتلا اياضقلا ىلع رمألا اذه قبطنيو

 . ةيلامكلا هتافصو ىلاعتو كرابت

 ةيلزألا ةرورضلاو ةيتاذلا ةرورضلا نيب نيابتلا لثمتيو

 ىف «ةدوجوم عوضرملا تاذ تمادام» ديقب مازتلالا يف

 يف ديق يأل رابتعا ال نيح يف .ةيتاذلا ةرورضلا

 عونلا نم وأ يليلعتلا عونلا نم ناك ءاوس ةيلزألا ةرورضلا

 يف ةيتاذلا ةرورضلا قفارت يتلا ةيضقلا رولبتتو . يدييقتلا

 نأك «ءيشلا ىلع ءيشلا تاذ لمحُت امنيح ١

 ءىشلا نأ ىنعت ةيضقلا هذهو .ناسنإ «ناسنإلا :لاقي

 .ًادبأ هتاذل دقاف ريغ

 ءىشلا ىلع ءىشلا تايتاذ ىدحإ لمحت امنيح - ؟

 .ناويح .ناسنإلا :لاقي نأك .هسفن

 نأك «ةيهاملا ىلع ةيهاملا مزاول لمحت امنيح - '"

 .جوز ,ةعبرأ ددعلا : لاقي

 ىلإ اياضقلا رهظت ؛ةثالثلا عضاوملا هذه يفف
 تاذ تمادام» ديق ٌدعُيو ؛ةرورضلا وحن ىلع «؛دوجولا

 اياضقلا امأ .اهعيمج ىف أربتعم ؛«ةدوجوم عوضوملا

 ديعص ىلع الإ ققحتت الف «ةرورضلا وحن ىلع يه يتلا
 هللا» :لاقي نأك ؛ءةيلامكلا هتافصو ىلاعت هللا دوجو

 ملاع ءرداق «ّيح هللا»و «ةيلزألا ةرورضلاب دوجوم

 يف ديق يأ دوجو مدع حضاولا نمو .«ةيلزألا ةرورضلاب
 ةرورضلاب قداص اهنم الك ْنأو ءاياضقلا هذه لثم

 ةظحالم مدعو يلزأ ىلاعت هدوجو نأ املشم يأ . ةيلزألا

 هملعو هتايح دَعُن كلذك ؛هدوجوب مكحلا يف ديق يأ

 ها

 : رخآ ريبعتب . هيف ديق يأل دوجو ال ًاضيأ ةيلزأ «هتردقو

 ةرورضو بوجو ناينعت ءدوجولا ةرورضو بوجو

 :ءاهكشلا لاق ام.تاذ وه اذنهو . اعيمج تالامتكلا

 عيمج نم دوجولا بجاو «تاذلاب دوجولا بجاو»
 نأ يهو ةيماسلا ةقيقحلا هذهب دحأ نمآ ولو .«تاهجلا

 .هتافصو ىلاعت ئرابلا تاذ لوح ةدقعنملا اياضقلا

 هجولا ىلع كردأو .ةيلزألا ةرورضلا وحنب ةدقعنم

 ةرورضلاو ةيتاذلا ةرورضلا نيب توافتلا حيحصلا

 راكفألا نم ريثكلا نالطب يف طق باترا امل ؛ةيلزألا

 نمؤي امنيحف .هتافصو هللا تاذب ةلصتملا ةيرعشألا

 اذهف ؛تاذلا ىلع هللا تافص ةدايزب يرعشألا ركفملا

 وحنب ةيهلإلا تافصلا اياضق داقعناب هناميإ مدع ينعي

 لثم يف ةيلزألا ةرورضلا تلبُق ول هنأل . ةيلزألا ةرورضلا
 ةدايزل لصحم ىنعم يأ كانه سيلف ءاياضقلا هذه
 .دوجولا بجاو يف تاذلا ىلع ةفصلا

 ىلع تاذخاؤملا قيقحتلاو ثحبلا لهأ رابك راثأو

 ىلع تافصلا ةدايز َنأب اولاقو كلت ةرعاشألا ةركف

 ءامدقلا ددعتب لوقلا مزلتسي ءدوجولا بجاو يف تاذلا

 .بيرالو كرش «ءءامدقلا ددعتب لوقلاو ؛ ةينامثلا

 .نأشلا اذهب دراو لاكشإلا اذه نأ يف كش الو

 حضاولا نمو .هيلع درلا يف ةرعاشألا زجع ركنُي ال امك

 داقعناب مهلوبق مدع يف نمكت ةرعاشألا ةلكشم نأ

 ةرورضلا وحنب ةيهلإلا تافصلاو تاذلا باب يف اياضقلا

 اوكردأل ءوحنلا اذهب اهولبق دق اوناك ولو .ةيلزألا

 تافصلا ةدايز نع ثدحتت يتلا مهتركف ءاوخ ةلوهسب

 ةرورضلا ضفرل ةرعاشألا عفد يذلاو .تاذلا ىلع

 «ةيهلإلا تافصلاب ةلصتملا اياضقلا ديعص ىلع ةيلزألا

 نوربتعيو هللا ةيهامب نولوقي مهنم نيريثكلا نأ وه
 لئاقلا نأ حضاولا نمو .ًايوهام ًادوجو هدوجو
 ىلع «تافصلا اياضق داقعناب لوبقلا هنكمي ال «ةيهاملاب

 ةدايزب ءاتفإلا نم هل دب الو .ةيلزألا ةرورضلا وحن

 . تافصلا

 ةلضعملا هذه تاذ اوهجاو دق ةلزتعملا نأ ودبيو

 نم اوضراع دق ءالؤه ّنأل .,تافصلا يفن ديعص ىلع



 هد

 مههاجتا نم ًاقالطنا هللا تاذ ىلع تافصلا ةدايز ةهج

 ةيضق ىرخأ ةهج نم اوكردي مل مهنأ ألإ ءيلقعلا
 اودجو اذهلو .دوجولا رامضم يف نؤشتلاو كيكشتلا
 نع تلاع هنا تا هرقل اه نب ريح معمل

 بانم تقولا سفن يف بونت اهنأ آلإ ءتافصلا
 ْ .اهراثآ رهظُتو ءتافصلا

 فرسليف ْنأب لوقلا نكمي ءانركذ ام ءوض ىلعو

 نيهلأتملا ردص يأ ءيرجهلا رشع يداحلا نرقلا

 يقيرف نيب عازنلل ةياهن عضي نأ عاطتسا «يزاريشلا
 لالخ نم  ةرعاشألاو ةلزتعملا يأ  طيرفتلاو طارفإلا

 لمشت يتلاو هبتارم يف كيكشتلاو دوجولا ةلاصأ أدبم

 عارصلا كلذ لّوحو .ًاضيأ دوجولل يونعملا كارتشإلا

 بحاص يأ ناكمإب لدتسمو لوقعم شاقن ىلإ ليوطلا

 . ةيعوضومو ءودهب هيلإ لخدي نأ ةركف

 ريبكلا فوسليفلا اذه ضفر يذلا تقولا تاذ يفف

 .ةلوقعم ريغ اهّدعو هتاذ ىلع هللا تافص ةدايز ةركف

 ًامالك ؛لامكلا نم اهولخو هتاذ نع تافصلا يفن ربتعا

 يذلا قيرطلا ْنأ لوقلا نكمي انه نمو .ًاضيأ ًالطاب
 لوقعم قيرط «تافصلا يف فوسليفلا اذه هكلس

 ىفنُت ال ؛هرظن ةهجو ءوض ىلع تافصلا ّنأل .طسوأو

 .ىرخأ ةهج نم تاذلا ىلع ةدئاز َدعُت الو .ةهج نم

 رظنت تناك «نيهلأتملا ردصل ةميكحلا ةيديحوتلا ةيؤرلاف
 .ةيونث ةيأ دوجو نودب هتافصو هللا تاذ نيب ةقالعلا ىلإ

 .هتوق ىلع موهفملا يف فالتخالا ىقبي اذه مغرو
 .موهفملا ثيح نم تاذلا عم تافصلا فلتخت املثمف

 ىرخألا تافصلا عم اهنم ةفص لك كلذك فلتخت

 .ايموهفم

 ىف فالتخالااذه ردصم وهام :انهلاقيدقو

 ةيرافتمو ةقلتخم مكهافم عارعلا كمي ةفيكو ؟ميهافملا

 ؟طيسب وه ثيح نم طيسب رمأ نم

 ال موهفملا يف فالتخالا نأ :ةباجإلا يف ليقو

 ةريثك ميهافم عازتنا ناكمالابو «ةقحلا ةطاسبلا يفاني

 . طيسب رمأ نم ةددعتمو
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 ةفلتخم ميهافم عازتنال ءامكحلا ضعب دهتجاو

 ةناعتسالاب كلذ حيضوت عم دحاو رمأ نم ةددعتمو

 ؛ءيشلا موهفم عازتنا ًالثم انناكمإب نأ اولاقف . ةلثمألاب

 مولعملا ليبق نم ىرخا ميهافمو ءدوجوملا موهفمو

 ةهج نمو تاقولخملا نم ّيأ نم ءدارملاو رودقملاو
 هذه عازتنا َّنأب لوقي نأ دحأ ناكمإب سيلو .ةدحاو

 تاهج ةظحالم ءوض ىلع ّمت دق ءيشلا نم ميهافملا

 ءيشلا نوكي ْنأ ةلاحلا هذه يف مزلي هنأل «ةفلتخم

 اذهو .رودقم وه ثيح نم «ًالثم مولعم ريغ قولخملا

 انه نمو .هلومشو يهلإلا ملعلا ةطاحإ عم مجسني ال ام

 نيع يف عمجي نأ هناكمإب ءيشلا ْنأ امك :لوقلا نكمي

 .مولعملاو «دوجوملاك ةددعتمو ةفلتخم نيوانع هتيدحأ

 طيسبلا دحاولا دوجوملا ناكمابف «دارملاو ءرودقملاو

 .ًاضيأ ًاديرم ءأرداق «ًاملاع ةدحاو ةهج نم نوكي نأ

 يف ةيمهأ تاذ ةطقن ىلإ يراوزبسلا يداه راشأو

 :لاق امنيح ءدحاو رمأ نم ةددعتم ميهافم عازتنا زاوج

 بكرم لكو دحاولا ىلإ يهتنت ةرثك لك نأ ىلع .. .»
 دحاولا ىلإ ةرثكلا داحر هتنت مل ول ذإ . طيسبلا ىلإ يهتني

 لاحم وهو ءةدحولا نودب ةرثكلا ققحت مزل «ضحملا
 «ةطاسب ال ثيح بيكرت الو ةدحو ال ثيح ةرثك ال ذإ

 ًاضيأ طيسبلا ناك ملاعلا يف ًاققحتم بيكرتلا ناك املف

 فلأتملا تادحولاو طئاسبلا هذه نم لكف . . .ًاققحتم

 ةروكذملا ميهافملا اهنم عزتنُت «ريثكلاو بكرملا اهنم
 ."'”هأدج ةريثك ىرخأ ميهافمو

 ميهافملاب هدارم نع يراوزبسلا حضفي ملو
 ًادج ةريثك ىرخأ ميهافم عازتنا نكمي فيكو .ىرخألا

 ؟بكرملا أشنم وه يذلا موهفملا ريغ «طيسبلا رمألا نم

 هّدع رمأ وحن راظنألا هيجوت نم دب ال :هدارم هقفن يكلو
 رانلا نوريتعي اوناك ءامدقلاف يسب اريصفع ءامذعلا

 انكردأ اذإو . ءايشألا فيلأت يف ًارود بعلي ًاطيسب ًارصنع

 نشوجلا ءاعد حرش وأ ءامسألا حرش ؛يراوزبسلا يداه الم )١(

 ةعماج «يبيبح يلق فجن روتكدلا قيقحتو حيحصت «ريبكلا

 .١11١ص م1551 .نارهط
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 اذه نأ وه يراوزبسلا دارم نوكي نأ لمتحن «كلذ

 ءيشل ًاردصم عقي يذلا تقولا تاذ يفو طيسبلا رصنعلا

 لثم ءهنم ىرخأ ميهافم عازتنا ناكمإلاب .بكرم
 .اهريغو ةئفدتلاو «ةءاضإلاو .يلاعتلا : ميهافم

 زاوج ريسفت لواح نم نيب نم يراوزبسلا َدعُيو
 ماق دقو .طيسب رمأ نم ةددعتمو ةفلتخم ميهافم عازتنا

 هتيؤر نع عافدلا هناكمإب نوكي نأ لجأ نم ةمهملا هذهب

 ىري هنأل .ةيهلإلا تافصلا رامضم يف ةيفسلفلاو ةيركفلا

 هتاذ عم هللا تافص داحتا نيملسملا ءامكحلا رابك لثمو

 درجم امهنيب فالتخالا ْنأو .دوجولا بسحبو عقاولا يف

 .ريغ ال يمرهفم فالتخا

 يراوزبسلا هعدتبا يذلا ناهربلا

 مدع تابئال ًاديدج ًاناهرب يراوزبسلا يداه عدتبا

 ىلع روثعلا نكمي ال ؛هتاذ ىلع ىلاعت هللا تافص ةدايز

 اننأ ىري وهف . نيملسملا ءامكحلا رئاس راثآ يف هل ليثم

 مزلل هتاذ ىلع ىلاعت ئرابلا تافص ةدايز انضرتفا ول
 تناك اذإو .لامك لك نم ثاذلا ةبترم يف هتاذ ولخ كلذ

 هذه تابثإ نكمملا نم ناك ؛تاللامكلا نم ةيلاخ تاذلا

 ةيمالسإلا ةمكحلا ىلع نوعلطملاو .تاذلل تالامكلا
 هماكحأ عون لكلو «عارنأ ةثالث ىلع ناكمإلا نأ نوملعي

 نم يدادعتسالاو يتاذلا ناناكمإلا دعُيو .هب ةصاخلا

 الو .عوضوم هل نوكي نأو دب ال ناكمإلاو .اهممهأ

 ناك اذإو .هنودب ربتعم ثيدحب هنع ثدحتلا نكمي

 دُع .نهذلا لمعب ًاأطبترم ًايليلحت ًأرمأ ناكمإلا عوضوم

 عوضوم ناك اذإ امأ .ةيهاملاك .ًايتاذ ناكمإلا اذه

 ناكمإلا اذه دع ؛جراخلاب ًاطبترم ًايعقاو ًارمأ ناكمإلا

 ديعص ىلع ليق امو .ىلويهلا وأ ةداملاك ءًايدادعتسا

 فرصلا دوجولا نيع ؛ناكمإلا عوضومو هللا تافص

 عقاولا مسال ققحتي ال هنأل ء.ضحملا عقاولا قحلاو

 اذهلو . دوجولا ثحبب نم لضفأ ءيش ةقيقحلا ناونعو
 «تاذلا ىلع تافصلا ةدايزب عاقل ردك اين

 قاح ةبترم يف لامك يأ نم تاذلا ولخ نوضرتفيو
 ًافرص ًاينهذ ًالمع كلذ َدعُي نأ نكمي الف .تاذلا
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 يف ءامكحلا اهضرعتسا يتلا ةروصلاب ًاضحم ًاليلحتو
 نما ةلاكلا تاذلا امنإو ؛ةيهاملاو دوجولا نيب لصفلا

 .جراخلا يف يعقاو رمأ ؛مهرظن ةهجو نم تافصلا

 لك نم ةيلاخلا تاذلل تافصلا تابثإ ْنأب انمّلس اذإو

 نأ انل دب الف «ناكمإلا قيرط نع الإ ققحتب ال ؛لامك

 ءدادعتسالا لماح ْنأو .يدادعتسا ناكمإ هنأب نعذن

 ةداملا ْنأ ملعن رخآ ديعص ىلعو ةداملا ىوس سيل

 ققحتو ؛اهنودب ققحتت ال اهنأو .ًامئاد ةروصلل ةمزالم

 انه نمو .بير الب مسجلل ققحت ءاهتروص عم ةداملا
 رارغ ىلع ؛ءتافصلا لوبقل تاذلا ناكمإ دعي ال

 اذه عوضوم ْنأل ؛تايهاملا ديعص ىلع يتاذلا ناكمإلا

 رمأ وه امنإو «نهذلاب ًاطبترم ًايليلحت أرمأ سيل ناكمإلا

 رخآ ديعص ىلعو .دوجولا نتمو .عقاولا ٌقاح ؛يعقاو
 ًايعقاو ًارمأ نوكي امنيح ناكمإلا عوضوم نأ ملعن نحن
 ناكمإ ىوس ناكمإلا كلذ نوكي الف «جراخلا يف

 رودي تذلاب ناكمإلا اذه يفو .بسحف يدادعتسا

 ةداملا َنأ يف كش الو . ىلويهلاو ةداملا لوح ثيدحلا

 ؛ةروصلا عم ققحتت امنيحو ؛ةروص نودب ققحتت ال
 . '""ًاضيأ مسجلا ققحتي

 هيلإ بهذ ام ْنأب لوقلا نكمي قبس امم ًاقالطناو

 تاذلا ىلع تافصلا ةدايز نم نويرعشألا نوركفملا

 ذعُي ام وهو ؛«ىلاعت ئرابلا ميسجتب يهتني «ةيهلإلا
 .ًارفك

 ةرعاشألا نوركفملا هيلإ بهذ ام ْنأ :انه لاقي دقو

 ةعيشلا ءاملع رابك ضعب هيلإ بهذ دق .هللا تافص ىف

 رفعج وبأف .ةدارإلا ةفصك تا فتسلا» ىدمحا يعتنق

 ىلع هللا تافص ةدايزب دقتعي ينيلكلا بوقعي نب دمحم

 امنإو .كلذب يفتكي الو .ًاضيأ كلذ ىلع لدتسيو هتاذ

 هيأر يف قلطنيو .ملعلاب ةدارإلا داحتا مدع ىلع رصي

 ءايشألا نأ الإ ءءيش لكب ملاع هللا ْنأب هداقتعا نم اذه

 ءرشلا ديري ال وهف .هتدارإب ةقلعتم اهعيمج تسيل

 )١( .قبالا ردصملا ص١٠ ١11.



 هه

 نمو .رئارجلاو حئابقلا رئاسو ءرفكلاو ءملظلاو
 امم عسوأ ىلاعت هتامولعم ةرئاد ربتعن امنيح اننأ حضاولا

 ةدارإلا داحتا مدعب اضيأ 0 هب هتدارإ قلعتت

 ءءيش لكب قلعتم هملع نأ ينعي ب اذهو . ملعلا عم

 نيع ؛هملع انربتعا ام اذإو .ءىش لكب قلعتت ال هتدارإو

 لالدتساو . كلذك ةدارألا رجعت نأ انناكمإب سيلف ؛هتاذ

 نأشي نوملكتملا هيلإ بهذ امب هيبش ؛نأشلا اذهب ىنيلكلا

 نم رثكأ هنامولعم نأ نودقتعيمال زهق دترؤقوةنا لع

 نيح يف «تاعنتمملاب ىتح قلعتي هملع ْنأل «هتارودقم

 .اهيلإ هتردق دتمت ال

 سيئر ةهبشو نيملكتملا مالك ىلع دامادلا ديسلا ذرو
 حيحص :لاقو ملعلاو ةدارإلا نيب لصفلا يف نيثدحملا

 «تاذلاب رشلاب قلعتت ال «ىلاعتو كرابت قحلا ةدارإ نأ

 نيع ريخلا رومأل هتدارإ نوك عم ضراعتي ال اذه نأ ريغ

 دامادلا ديسلا ىريو .ةسدقملا هتاذب هملع داحتاو «هملع

 ْنِإف «هللا ملعب امهداحتا تاذ يفو رصبلاو عمسلا ْنأ

 سيل عمسلاف .ًاضيأ ءايشألا ةفاك لمشي ىلاعت هملع

 .طقف تارصبملاب ملعلا امنإو «ءايشألا عيمجب ملعلا

 ملعب اهداحتا نع ًالضفو ةدارإلاف ساسألا اذه ىلعو

 ةلصحملاو .تاعنتمملاب ال طقف تارودقملاب قلعتت «هللا

 ةسدقملا تاذلا نأ يه كلذ نم اهب جورخلا نكمي يتلا

 ةفاكب ةدارإ اهلو ءءايشألا ةفاكب ملع اهل ىلاعت ئرابلل
 اهنأ املثم «تاعومسملا ةفاك عمستو ؛ةنكمملا تاريخلا

 ْنأ ىلع ةركفلا هذه دكؤتو .ًاعيمج تارصبملاب ةريصب

 اهنإو «تاذلاب ةدارم تسيل «دوجولا ملاع يف رورشلا
 تاريخلا مزاول نم َدعُت اهنأل ضرعلاب يهلإلا ءاضقلا درت

 , ”ةريثكلا

 كرابت قحلا ءامسأب ملعلا نأب ريكذتلا نم دب الو
 نع ناسنإلا زاتمي هبو ءاهفرشأو مولعلا قدأ نم «ىلاعتو

 ا ا ا اح هريغ
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 هتافصو هللا ءامسأ

 . 374َنبو َنيِقِدص مسك نإ هك كله

 اوربدت نيذلا كئلوأ نيب نم .«نيهلأتملا ردص َدعُيو

 يف صاغو ؛هللا ءامسأ نع ةثدحتملا ةينآرقلا تايآلا يف

 ليعتشلا | هبي راض نيم اان قب نه دعس ب ات مح

 يتلا ءامسألاب دارملا نأ ريبكلا فوسليفلا اذه ىريو

 يذلا موهفملا كلذ سيل ؛ةقباسلا ةيآلا اهنع تثدحت

 رئاس مهعمو ءالؤهف .نيملكتملا نم ريبك ددع هيلإ راشأ
 ملاع يف عوضوم ظفل مسإلا ْنأب نودقتعي رهاظلا لهأ
 مدع نيهلأتملا ردص ىريو .يناعملا نم ىنعمل ةغللا

 «ةميركلا ةيآلا يف ءاج ام عم يأرلا اذه ماجسنا

 .هيلإ بهذ ام ىلع ةنهربلل دهاوشلا ضعبب دهشتساو

 ماسالا هو : ةميركلا ةيآلاب لوألا دهاشلا ىف كسمتف

 لدي ىنسحلا ءامسألاب هللا فاصتا ّنأب لات و « يل

 ةئيهلاو ظافلألا ةلوقم نم تسيل ءامسألا هذه ْنأ ىلع

 ةيزم دجوت ال هنأل ءةروصلا ىلع ضرعت يك لكشلاو
 نكمي الو .ظافلألاو ةغللا ملاع يف صاخ فرش وأ

 - ظافلأ يه ثيح نم  ظافلألا ضعب مدقتب داقتعالا

 ىلع ليلدلاو .اهنم فرشأ اهنأ وأ ىرخأ ظافلأ ىلع
 ةئيهلا فلؤتو دحاو عون نم «ةفاك ظافلألا نأ كلذ

 اذه ىلع نيهلأتملا ردص دقتعيو .ةروصلا ىلع ةضراعلا

 ةظفلو رفكلا ةظفل نيب توافت دوجو مدعب «ساسألا

 نم .حبقلاو نسحلاو مالظلاو رونلا ظافلأ نيبو ناميإلا

 ذئنيح ثحبلا نم دب الو .ةعومسم تائيهل اهفيلأت ثيح
 يناعملا نيب توافتلا يف ظافلألا هذه نيب توافتلا نع

 .اهتالولدمو

 ةيآلاب "”يناثلا دهاشلا يف نيهلأتملا ردص كسمتو

 بير ال امم هنأ لاقو «ّلَمأْل َكْيَر ّرْسأ جيس : ةميركلا

 يرهاظلاو يداعلا ىنعملاب مسإلاب حيبستلا مدع ؛هيف
 ىنعمب مسإلا نم عقوتن نأ انناكمإب سيلو .ةملكلل

 ةطساو عقي نأ ىوس .ءىنعملل عوضوملا ظفللا

 .حّبَسُي نأ نكمي ال ؛حيبستلل ةطساو ناك امو .حيبستلل

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١.
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 هتافصو هللا ءامسأ

 ةئيهل او ظفلل | سيل ءحّبسُي م نأ بجي بي ام نِإف انه نمو

 : ةووصلا نع ةنفواعلا

 ثلاثلا دهاشلا يف نيهلأتملا ردص ضرعتساو

 نع ناسنإلا زيمت فلخ فقي يذلا ْنأ :ةيلاتلا ةركفلا

 ظافلألا ظفح درجم سيل ءاهيلع هقوفتو ةكئالملا

 بجوي ال ءظفل وه ثيح نم ظفللا ْنأل ؛تاملكلاو

 اذه دقتعيو .قوفتلا ىلع هظفح ثعبي الو «لامكلا

 .هذحو هتقيقح نع فشكي ءيشلا مسا ْنأ فوسليفلا

 ًارظنو - لاثملا ليبس ىلع  قطانلا ناويحلا موهفمف

 هّدع ناكمإلاب «هتيهامو ناسنإلا ّدح نع ًافشاك هنوكل

 ءيشلل نوكت نأ ًاضيأ نكمملا نمو ؛«ناسنإلا مسا

 ةدوجوم اهعيمج يهو ؛هتيوهو هدوجو يف ةريثك ميهافم
 «مسجلاو ءرهوجلا لثم ميهافمف «دحاو دوجوب

 .درجوملاو ءقطانلاو .ساسحلاو ءريهشلاو

 اهناكفإب :نكستملاو «ندكقملاو نيحتسملاو «نكمملاو

 دوجوب ةدوجوم اهنأو ناسنإلا ىلع ًاعيمج قدصت نأ
 مالكلا اذه قدصيو .فالتخا نم اهنيب ام مغر دحاو

 مغرو هءامسأو هتافص ْنأل ءىلاعت ئرابلا ىلع

 اهنأ الإ ءموهفملا ثيح نم اهنيب مئاقلا فالتخالا

 اهعيمج ةقداصو ءدوجولاو ققحتلا ثيح نم ةدحتم

 ستستملا ناكمإب, نأ دكوي |ذهو : ةبهلألا تاذنلا ىلع

 فلؤتو .ةريثك ءامسأ هيدل نوكت نأ «هتدحو نيع يفو

 اهنم لومحم لك ّدعُي ةيلقع تالومحم ءامسألا هذه

 .هب ةفصتملا تاذلل ةمالع

 ظافلألا حضاو وهامك تالومحملاب دارُي الو

 تارابعلاو ظافلألا ّنأل «مساك لمعتسُن يتلا تارابعلاو

 نكمي يذلا ديحولا ءيشلاو .يداحتا لمحب لمحت ال
 ءامسأ فلؤت اهنأ تارابعلاو ظافلألا ديعص ىلع لاقي نأ

 نيب توافت دوجو يف كش الو .ىلاعت هللا ءامسأ

 .ءامسألا ءامسأو ءامسألا

 ةهجو نم مسإلا ْنأ قبس امم ًاقالطنا لوقلا نكميو
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 ىرخأ ةرابعب لوقلا نكميو . طرشب ال رمأك تاذلا ىلع

 ليبق نم وه امنإ ءةفصلاو مسإلا نيب توافتلا نأ
 ّنأ قيقحتلا لهأ ىريو . يضرعلاو ضرعلا نيب توافنلا

 نيب توافتلا ءعون نم . يضرعلاو ضرعلا نيب توافتلا
 طرشب ذخؤي ام لمح نكمي ال يأ . طرشب الو ال طرشب

 َدعُي هسفن ءيشلا اذه نأ نيح يف ؛ًاضرع َدعُبو ءال

 . طرشب ال ذَخْؤوي امنيح ًايضرعو لمحلل ًالباق

 ضايبلا يناونعب ةناعتسالا ناكمإلاب كلذ حيضوتلو

 هنأل مسجلا ىلع لمحلل لباق ريغ ضايبلاف . ضيبألاو

 نا ةلوهشم نشل لمحل نيحا قناال طرشي لوب
 نأ دحأ دقتعا ولو .طرشب ال ذخؤي هنأل مسجلا

 نيب توافتلا طمن نم «ةفصلاو مسإلا نيب توافتلا

 ريشيو .هيلإ بهذ اميف أطخأ امل «طيسبلاو بكرملا
 ول :يهو ةريبك ةيمهأب ىظحت ةطقن ىلإ نيهلأتملا ردص

 ملع تابثإ نع زجعل هللا ءامسأب ملعلا نم ام دحأ مرُح

 تادوجوملا ْنأل ,تادوجوملا عيمجب ىلاعت هللا

 ةثداح ؛ةصاخلا ةيدوجولا اهتبتر بسحبو ةيناكمإلا

 .ةيلزألا ةيهلإلا تاذلا ةبترم نع ةجراخو ءةرخأتمو
 لوقلا نم دب الف ؛ةفاضإ تاذ ةقيقح ؛ملعلا ناك اذإو

 دوجو نودب ملعلا ققحتل لصحم ىنعم دوجو مدعب
 لاؤسلا كلذ نم ًاقالطنا راثُي نأ دب الو .مولعملا

 تادوجوملاب قباسلا هللا ملع ريسفن نكمي فيك : يلاتلا

 ؟ةرخأتملاو ةثداحلا

 لاؤسلا اذه ىلع نوملكتملاو ءامكحلا باجأو

 نيهلأتملا ردص ضفر دقو .ةعونتمو ةليوط تاباجإب

 هذه نع ثحبلا ةرورضب هنم ًاداقتعا مهتاباجإ نم ريثكلا
 ءامسأب ملع هيدل يذلاف . هللا ءامسأب ملعلا يف ةباجإلا

 دتمير أدج ميظع يبوبرلا ملاعلا نأ ًاديج فرعي هللا

 ملاع يف دوجوم وهام لكو .هانتم ريغ ًادادتما

 ىلعأ وحنب يبوبرلا ملاعلا يف ققحتم .ناكمإلا

 ءاهترثك نيع يفو تادوجوملا هذه عيمجو .فرشأو
 اهنوكل ةيدحألا تاذلا ةبترم ىف دحاو دوجوب ةدوجوم

 ملعلا ةطاحإ رّسفي ام اذهو :ةتافيصو اهلا ءامسأ رهاظم

 اهنأو ءاهتايهامو ءايشألا تايصوصخ عيمجب يهلإلا



 نما

 اذهبو 3” قيعلا ملاعلا يف اهققحت لبق هيدل ةمولعم

 ىقبت الو «تايئزجلاب هللا ملع ةيضق لحن «يأرلا

 نبإ اهيلإ بهذ املثم «تايلكلاب ملعلا ةطاسول ةرورض

 . انيس

 ينائيد نيسح مالغ د

 ناسنإلا قوقح ىلع ءاوضأ
 يناريإلا روتسدلا يف

 امك ناريإ يف ناسنإلا قوقح ريرقتو حيضوت مت دقل

 ةيمسرلا صوصنلا نمض ملاعلا لود نم ريثك يف
 ةيروهمجلا روتسد يف عوضوملا اذه ىلإ ريشأو روتسدلل
 ةيناثلا ىتحو ةرشع ةعساتلا ةداملا نمض ةيمالسإلا

 كلذكو ةمألا قوقح ناونعب صاخ لصف يف نيعبرألاو

 . ىرخأ داوم يف قرفتم وحنب

 قوقحب صاخلا لصفلاب ةقلعتملا داوملا ةلمج نمو

 ةيسيسأتلاو ةمهملا داوملا نم دحاو وهو .بعشلا
 ةعبرأ اهيف ركذ يتلا «ةعساتلا ةداملا كلذكو .روتسدلل

 ظافحلاو لالقتسإلاو ةيرحلا : يهو ةرواجتم نيوانع
 ةميقلا نم ًاديزم تيطعأو «ةدحولاو نطولا ضرأ ىلع

 دكؤت ةداملا هذه يف ةعطاق ةجهل ينبت متو .ةيمهألاو

 «ةروكذملا ةعبرألا نيوانعلا هذه نيب طبارتلا ىلع

 ىلع ظافحلا بعشلاو ةموكحلا ةمهمو ةفيظو تربتعاو
 نيب نم نأ ىلع تدكأو ءاهتياعرو اهتيامحو رومألا هذه

 ةيرحلا ناونعب لالخإلا ىغبني ال ةعبرألا نيوانعلا هذه

 هنإ لاقُي نأ لثم :رتسالا ةندادلا نيوانعلا ةاعارم ىوعدب

 - ىربكلا ةبهوملا هذه  ةيرحلا نم دارفألا نامرح يغبني

 الو «لالقتسالا ىلع رئؤي امب اهمادختسا اوئيسي الغل

 تايرحلا بلستو عنمت نيناوق ةيأ نس كلذك يغبني

 ةدحوو لالقتسا ىلع ظافحلا ىوعدب ةمألل ةعورشملا

 روتسدلا حمسي الأ يعيبطلا نم كلذك ؛نطولا ضرأ

 ةبلاطملا ىوعدب نطولا ضرأ ةدحوو لالقتساب ساسملاب

 ءيسي ال ثيحب نزاوتلا قيقحت يغبني اذكهو «ةيرحلاب

 7 ١4ص « قباسلا ردصملا 0(

 يناريإلا روتسدلا يف ناسنإلا قوقح ىلع ءاوضأ

 ضرأ ةدحو ىلع ظافحلاو لالقتسإلا ىلإ ةيرحلا بلط

 . حيحص سكعلاو نطولا

 قوقحلا هذهل يليصفتلا ثحبلا يف جولولا لبقو
 نم لك ليصفتو حرش نأ يهو ةطقنلا هذه ركذ بجي
 هذه يفو ةلاقملا هذه ةيناكمإ نع جراخ قوقحلا هذه

 روتسدلا يف ةجردنملا قوقحلا سرهفن فوس ةلاجعلا

 مالسإلا يأر ركذن فوسو ءرثكأ ال ىرخألا نيناوقلاو

 . قوقحلا كلت نم لك صوصخب

 «ةيرحلا» :نيوانع ةثالثب ناسنإلا قوقح متهت

 .«قوقحلا»و «ةاواسملا»و

 :تايرحلا ١

 : ةيدوبعلا عنمو درفلا ةيرح أ

 دسج نوكي نأ وه ةيرحلا نم عونلا اذه نم دارملا

 كلمتلا لاكشأ نم لكش يأ نم ًاررحم صاخشألا

 نأ ةيمسر ةهج وأ صخش يأل نكمي الو .«لالغتسالاو

 نيرخآ نيعون ةيرحلا هذه مضتو .درفلا لالغتساب موقت
 :ةيرحلا نم

 ةيحانلا نم هدابعتسا وأ (قرلا) ناسنإلا كلمت عنم
 . ةيسحلا وأ ةيركفلا

 : يرابجإلا لمعلا عنم ب

 ديبعلا ءارشو عيب عنم نوناق ساسأ ىلعو ناريإ يف
 طابش قفاوملا شا .ه1101 نمهب) يف هيلع قداصملا

 نوكي ءادبع صخش يأ رابتعا نكمي الم

 دنبلا يف ريشأ كلذكو ءارارحأ ناريإ يف عيمجلا

 ةثلاثلا ةداملا نم عبارلا دنبلاو ؛ةيناثلا ةداملا نم سداسلا

 ىلإ ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا روتسدل نيعبرألاو
 . عوضوملا اذه

 تايرح نم يأ ىلع مالسإلا يف دكؤي مل هلعلو
 ريغل ةيدوبعلا نم هتيرح ىلع ديكأتلا اذه لثمب ناسنإلا

 ةمارك مظعأ ميركلا نآرقلا يف تربتعاو «ىلاعت هللا

 هللا ريغل ةيدوبعلا امأو .هدحو ىلاعت هلل هتيدوبع ناسنإلل

 اساسأ مالسإلا يبن ةثعب فده نإ لب «ةعورشم ريغ يهف



 يناريإلا روتسدلا يف ناسنإلا قوقح ىلع ءاوضأ

 هللا ةيدوبع ىلإ هللا ريغ ةيدوبع نم سانلا جارخإ يه
 نم 051 ةداملا سماخلا لصفلا ًاضيأ عجار» ؛«ىلاعت

 .«روتسدلا

 :ةفرعملاو ركفلا ةيرح - ج

 ماظنلل يدئاقعلا ساسألا نييبتب ماق روتسدلا نأ عم

 يغبني نكل «رييغتلل لباق ريغ هربتعاو «ةيناثلا ةداملا ىف

 ماظنلا نأو ةفرعملاو ركفلل ةيرح دجوي ال هنأ روصتن الأ

 نإ ءىرخألا تادقتعملا ةيرحل لاجمل احسفي مل

 وه ناريإل يمسرلا نيدلا نأب حرصي هنأ عم روتسدلا

 يرشع انثإلا يرفعجلا بهذملا وه بهذملاو مالسإلا

 ىتوأ ام لكب ىرخألا ةينيدلا دئاقعلا ةيرح لبقي هنأ الإ

 ةيناثلا ةداملا ىف لبق دقو ءاهمعدب موقيو ةطلسو ةوق نم

 يقابل ةينيدلا مسارملاب مايقلا ةيرحو ةديقعلا ةيرح رشع
 ةرشع ةئلاثلا ةداملا ىف فرتعاو «ةيمالسإلا بهاذملا

 تايلقألا سوقطب مايقلاو ةديقعلا ةيرحب يمسر لكشب

 يف حرصو ؛ةيحيسملاو ةيدوهيلاو ةيتشدارزلا ةينيدلا
 كنئلوأ وأ ةينيدلا دئاقعلا باحصأ نأب ةرشع ةعبارلا ةداملا

 ةرماؤم وأ لمع يأب اوموقي مل اذإ نيدب نودقتعي ال نيذلا

 .ةيناسنإلا قوقحلاب نوعتمتي مهنإف يمالسإلا ماظنلا دض

 لب طفف ةينيدلا ةديقعلاب طبترت ال داقتعالا ةيرح نإ

 ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاداقتعالا لمشت

 ةداملا يف روتسدلا حرصي ببسلا سفنلو «ةيعامتجالاو

 نكمي الو عونمم دئاقعلا شيتفت نإ :نيرشعلاو ةئلاثلا

 ةديقع هكالتما درجمل صخش يأل ضرعتلاو ةذخاؤملا

 . .«ام

 درف لكل :هنأ ةفرعملاو ركفلا ةيرح نم دارملا نإ

 نأ نرد هديري يذلا عوضوملاب ريكفتلا يف ًاضيأ قحلا

 ا ركن مويا
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 ةيرح :تايرح عبرأ ةفرعملاو ركفلا ةيرح مضتو

 رابخألا ةيرح «ميلعتلاو ةيبرتلا ةيرح ءداقتعالا

 اهنم لك حرشن فوسو .ضرعلا ةيرح .تامولعملاو

 ها/

 .ًاقحال

 ةيرح عنمت مل روتسدلا يف هنأ وه انه هركذ يغبني ام

 يمنت نأ ةلودلا ىلع هنأ داوملا ضعب يف صن لي ركفلا

 عيمج يف عادبإلاو راكتبالاو ثحبلاو قيقحتلا حور

 ىلع «؛ةيمالسإلاو ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيملعلا تالاجملا

 نيققحملا بيغرتو معدو قيقحتلا زكارم سيسأت قيرط
 .(ةثلاثلا ةداملا نم عبارلا دنبلا)

 ةديقعلا ةبرح نأشب ميركلا نآرقلا يف ريشأ دقو

 لوسرلا بطاخي اهدعبو «ِنيِدلَأ ىف هاكِإ آل» هنأ ةينيدلا

 سيلو ريكذتلا يه هتفيظو نأب ركذي نأب يمركألا

 حر مهو هك تن آَمَّنِإ َرْكَدَد «نيرخآلا رابجإو ماراولا

 2 داَبع َرَسب»ءْ 0 « ٍرِطْبَسَمِي مهّيلَع تمل

 . «رةكسحأ َنوُسِبَعَم َلْوقْل وب ني نذل

 ل ةيبرتلا ةيرح د

 عتمتت نأ ةديقعلاو ريكفتلا ةيرح تايضنقم نم نإ
 هذه نم دوصقملاف ءًاضيأ ةيرحلاب ميلعتلاو ةيبرتلا

 داجيإو سرادملا سيسأت قحب دارفألا عتمت وه ةيرحلا

 مهدالوأ اوملعي نأو ةيوبرتلا كا دهاعملا

 نأ نيحلاصلا دارفألل قحي ىرخأ ةرابعيو ءمهوبريو

 يتلا دهاعملا:ءايلوألا راتخي:نآو: ةيهيلعت ةسسؤم اونيي
 ةتوكبلا سرادملا بناج ىلإ طشنت نأو اهنوديري
 ميظنت يف قحلا سانلل نوكي نأو ةصاخلا سرادملا

 سيردتلا بيلاسأو جهانملا ىوتحم

 يف ةحارصب قوقحلا هذه ىلإ راشي ال هنأ عم

 سلجم يف ةبوصملا ةيداعلا نيناوقلا نكل روتسدلا
 ىلغو تايرحلا هذه هاجتأب تطخ ىمالسالا ىروتشلا
 قحك ميلعتلاو ةيبرتلل ةيرحلا لصأ فرع دقف لاح لك

 ةداملا نم ثلاثلا عطقملا يف ركذو ءروتسدلا نمض

 عيمجلو عيمجلل ةيناجم يه ةضايرلاو ميلعتلا نأ ةثلاثلا

 ةفيظو وه يلاعلا ميلعتلا ميمعت ليهست نأو تايوتسملا

 . ةموكحلا

 ةيبرتلا نأ ًاضيأ نيثالثلا ةداملا يف َرِقأو َنلعأو

 دهعتتو ةيناجم يه ةيوناثلا ةلحرملا ةياهن ىتح ميلعتلاو



 هم

 نمضتو «ةمزاللا تابلطتملاو تاناكمإلا نيمأتب ةلودلا

 ىلع صخشلا دامتعا ىوتسم ىلإ يعماجلا يلاعلا ميلعتلا

 يف مكحلا اذه سقن ردص دقو «يناجم لكشب هسفن

 ةعباسلا ةدملا يف كلذكو «ةرشاعلا ةداملا نم يناثلا دنبلا

 .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو فئاظوو فادهأ نم

 ةيقوقحلا ثاحبألا نأ ىلإ راشُي نأ ركذلاب ريدجو

 نم قح اهنأ ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا ةيرح نع ثدحتت

 نإ ؛ًافيلكتو ةضيرف اهربتعي مالسإلا نكلو قوفحلا
 دحُت الو ناكم وأ نامز دنع فقوتت ال ميلعتلاو ةيبرتلا

 . ًاضيأ صاخشأب

 ثحبلا نمض انرشأ دقل :تاعوبطملاو نايبلا ةيرح

 نمف ؛ةيرحلا هذه ىلإ بعشلا مكح ماظن تارشؤم يف
 ةمكاحلا ةئيهلا ربتعي ذإ بعشلا نأ ماظنلا ذه ةيصوصخ

 لامعأ داسفو حالص ربتعي هنإف هبلاطم ذفنتو هنم ةقثبنم

 قحلا يطعي هنإف انه نمو .ًاضيأ هب ًاطبترم ةمكاحلا ةئيهلا
 اهعلطي نأو ؛ةقئاللا ريغ ةلودلا لامعأ داقتنا يف هسفنل

 ةينطولا هتيلوؤسم ربتعي هنأ ىتح ةيحالصإلا هئارآ ىلع
 نع صئاقنلاو تايلاكشإلا ىلع هبني نأ ةيعامتجإلاو
 بازحألاو تاعوبطملاو تانايبلاو ةياتكلا قيرط

 يف روتسدلا يف ةيرحلا كرت ببسلا اذهلو «تاداحتالاو

 نايبل تايرشنلاو تاعوبطملل نيرشعلاو ةعبارلا ةداملا

 .ةماعلا قوقحلاو ةيمالسإلا سسألا ةاعارم عم اهبلاطم

 مالسإلا ماكحأل ًاعبت هنأ ةيمهألا ىلع ةزئاحلا ةطقنلا

 اهنأ ىلع طقف تسيل فيلأتلاو نايبلا ةيرح ركذت ناريإ يف
 ميما تعز فيلعت ةناقمب اهنأ ىلع لب «ينسن نع
 ىلع ةنماثلا ةداملا ريشتو «ضعب هاجت مهضعب نيلوؤسم

 تحت ةيعرشلا ةيلوؤسملا ةسراممو ةيعامجلا ةباقرلا
 هذهو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناوئع

 قتاع ىلع لياقتم لكشبو يعامج لكشب يه ةيلوؤسملا

 بعشلل ةبسنلاب ةلودلاو ضعب هاجت هضعب بعشلا

 .ةلودلل ةبسنلاب بعشلاو

 تاعوبطملاو فيلأتلا ةيرح نإف ًاقباس ريشأ امكو

 ىف ؛ةيمالسإلا سسألا»و «ةماعلا قوقحلا» يديقب ةديقم

 يناريإلا روتسدلا يف ناسنإلا قوقح ىلع ءاوضأ

 اذه نكل ءروتسدلا نم نيرشعلاو ةعبارلا ةداملا

 نوناق اهنيب دق هليصافت نإف ًايجازم سيل عوضوملا

 تاعوبطملا مئارج ناونع تحت اهدويق نيبو ةفاحصلا

 ىلع ضحلاو «بغشلا ىلع دارفألا ضيرحت ليبق نم
 نو .ملعلا ةمدخ نم رارفلا وأ .بئارضلا عفد مدع

 متيو «صاخشألاو نيلوؤسملا ةناهإو «ةبذاكلا رابخألا

 نيتسلاو ةنماثلا ةداملل اقبط اضيأ مئارجلا هذه ةقحالم

 ةئيه روضحبو ينلع لكشب روتسدلا نم ةئملا دعب
 . لدعلا مكاحم يف نيفلحملا

 : تاعامتجالاو تاليكشتلا ةيرح  ه

 تاعمجتلا يف ةكراشملا قح نينطاوملا عيمجل

 نأ الإ «ةيداصتقالاو ةيعانصلاو ةيعامتجإلاو ةيسايسلا
 ماظنلا ىلع رطخ ةباثمب ليكشتلا وأ عمجتلا اذه نوكي

 . ماعلا

 :نيفلتخم نيعون نمض تاليكشتلا ثحبتو

 تارهاظملاو تاعمجتلا لثم : ةتقؤملا تاليكشتلا -

 .بطخلاو

 كانا بازحألا لثم :ةمئادلا تاليكشتلا -

 . تاداحتالاو يداونلاو

 ةصاخلا 000

 ةيرارطضالا تالاحلا ىف نكلو ءًاعبط ةرح اهنأ ثيح

 نمض تاغعامتجالا هذه عنمت وأ ديقت وأ دحت نأ نكمي

 ةموكح وأ ةيرارطضا ةلاح دوجوك ةصاخ طورش

 ةيرارطضالا عاضوألاو برحلا تالاح يفو ةيركسع

 ىروشلا سلجم بيوصت دعب قحلا ةلودللو ؛ ةهباشملا
 نكمي ال نكل ءاتقؤم ةيرحلا هذه نم دحت نأ يمالسإلا

 لثم رارمتسا لاح يفو أموي نيثالث نم رثكأ رمتست نأ
 نأ ىضتقت ةلودلا ةفيظو نإف ةيرارطضالا ةلاحلا هذه

 ْ . ًاددجم ىروشلا سلجم نم نذإلا ذخأت

 ىهف ةماعلا تاعمجتلا ةيرح قيداصم زربأ امأ

 هم نأ ثيح عراوشلا يف ةماعلا تارهاظملا

 ءاهدودح مسر ثيح نم ةلودلا ةطلسب قلعتت عوضوملا

 ةداملا يف تاعامتجالا نم عونلا اذه روتسدلا ربتعا دقو



 يناريإلا روتسدلا يف ناسنإلا قوقح ىلع ءاوضأ

 تاعامتجإلا ليكشت ةيرح» :ةرح نيرشعلاو ةعباسلا

 ةلخم نوكت ال نأ طرشب حالسلا لمح نود تارهاظملاو

 . ؛مالسإلا سسأب

 وه ةداملا هذه يف جردنملا ديقلا اذه صيخشت نإ

 نم عونلا اذه جاتحيو ةيلخادلا ةرازو فئاظو نم

 نكميو ؛ةرازولا هذه نم نذإلا ذخأ ىلإ تاعامتجالا

 هذه نأ ًاضيأ ةمئادلا تاعمجتلا صوصخب لوقلا

 تاسسؤمو ةصاخو ةيمسر ىلإ مسقت تاعمجتلا

 (تاينواعتلاو تاباقنلا لثم) ةيعامتجا  ةيداصتقا

 لثم ةيئيدو (بازحألا لثم) ةيسايس تاسسؤمو
 لثم ةيهيفرتو ةيضايرو ةينفو ةيبدأو ةيفاقثو (تائيهلا)
 :(ةحايكلا و لمعلا)

 نود نيرشعلاو ةسداسلا ةداملا يف روتسدلا ريشيو

 ةيرح ىلإ يلك لكشب تاسسؤملا هذهل ليصفت
 «تايعمجلاو «بازحألا» :ةمئادلا تاعامتجإلا

 تائيهلاو ءةينهملا تاداحتالاو ؛ةيسايسلا تائيهلاو

 عتمتت ءاهب فرتعملا ةينيدلا تايلقألاو .ةيمالسإلا

 «ةيرحلاو ؛لالقتسالا سسأ ضفقانت الأ طرشب ةيرحلاب

 ساسأو ؛ةيمالسإلا ميقلاو «ةينطولا ةدحولاو

 يأ عنم نكمي ال هنأ امك «ةيمالسإلا ةيروهمجلا
 يف كارتشإلا ىلع هرابجإ وأ ءاهيف كارتشإلا نم صخش
 ْ .؛اهدحأ

 :لاغتشالاو لمعلا ةيرح و

 ةنهملا رايتخا يف درفلا ةيرح «ةيرحلا هذه نم دارملا

 ءاهيف لمعلا بغري يتلا ةسسؤملاو ءاهتسرامم ديري يتلا
 دحأ رابجإ نكمي ال كلذل ءاهكرتو اهنم ةلاقتسالا وأ

 يذلا لمعلا نم هعنم وأ هديري ال يذلا لمعلا ىلع

 :دونب ةدع لمعلا ةيرح مضتو «هبحي

 .ةررقملا طورشلاب عيمجلل لمعلا قح
 سجوتلاو فوخلا مدعو لامعألا تابثو رارقتسا -

 . ةلاطبلا نم

 .روجألا ةيرح

 ىلإ ريشأ دقو لوصألا هذه ىلع تاءانئثتسا دجويو
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 يف ةنسحلا قالخألل قفاوملا عورشملا يجاتنإلا لمعلا

 روتسدلا ررق دقو :ميلسلا داصتقالاو ماعلا ماظنلا قايس

 يف قحلا صخش لكل» نيرشعلاو ةنماثلا ةداملا يف

 وأ مالسإلا فلاخت مل ام اهيف بغري يتلا ةنهملا رايتخا

 ةموكحلا نأو ؛نيرخآلا قوقح وأ ؛ةماعلا حلاصملا

 ةيناكمإ نيمأتب  عمتجملا ةجاح ةاعارم عم  ةفلكم

 . «ةيواستم ةروصب دارفألا عيمجل لاغتشالا

 ةاواسملا - *

 ماظن تارشؤم نم دحاو هنأب ةاواسملا ىلإ انرشأ دفل

 دوصقملا نأ ةطقنلا هذه ىلع دكؤن انهو ء«بعشلا مكح

 ثيح نم نوواستم دارفألا عيمج نأ ةاراسملا لصأ نم

 نأ بسانملا نمو تايرحلاب عتمتلاو فئاظولاو قوقحلا

 عاونأ ثحب لبق مالسإلا يف ةاواسملا لصأ ىلإ ريشن

 .ةاواسملا

 رشبلا ساسأو لصأ نإ مالسإلا رظن ةهجو نم

 نأو ةدحاو مأو بأ نم عيمجلا دلو دقو دحاو

 لثم وه هباش امو فارعألاو تاغللا نيب فالتخالا

 .ناتسبلا يف درولا ناولأ نيب فالتخالاو عرنتلا

 سانلا ةقلخ رهاظ يف فالتخالا نأ نآرقلا ربتعيو

 ةيهلإلا تايالا نم وهو مهنيب فراعتلا قيقحتل وه

 . لجو زع هيلع ةلادلا تامالعلاو

 ىلإ عادولا ةجح يف لَ ماركألا يبنلا راشأ دقو
 نإو ؛دحاو مكهلإ نإ «ءسانلا اهيأ) :هلوقب ةاواسملا

 مكمركأ «بارت نم مدآو مدآ نم مكلك ءدحاو مكابأ

 ىلع يمجعل الو يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال ؛مكاقتأ
 الإ رمحأ ىلع ضيبأل الو ضيبأ ىلع رمحأل الو يبرع

 . (ىوقتلاب

 قوقح نالعإ نم نيرشعلاو ةنماثلا ةداملا يفو

 مامأ سانلا ىواستي» ًاضيأ ءاج مالسإلا يف ناسنإلا

 تائفلا يواستلا اذه يف كرتشيو نوناقلاو عرشلا

 لك نأ ةداملا هذه نم ج دنبلا يف دكؤيو ««تاسسؤملاو

 ببستي ال نأ طرشب يمالسإلا عمتجملا يف شيعي نم

 تايرحلاب عتمتي «تافارحنا وأ تامزأ ثودح يف
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 نع رظنلا ضغب نالعإلا كلذ ىف ةررقملا قوقحلاو

 .اهلاثمأو كيلا سنجلاو ةغللاو نوللا

 :نع ةرابع ةاواسملا بناوج مهأ نإ ريدقت يأ ىلعو

 «بئارضلا عفد يف ةاواسملاو «نوناقلا مامأ ةاواسملا

 ثيح نم ةأاواسملاو ءملعلا ةمدخ يف ةاواسملاو

 .ةيموكحلا لامعألاب لاغتشالا

 :نوناقلا مامأ ةاواسملا -أ

 رئاسل ةيواستم دلبلا نيناوق عيمج نأ وه دوصقملا

 ةئشانلا فيلاكتلاو قوقحلا نإف ىرخأ ةرابعبو «دارفألا

 يوضنيو دحاو لكشب عيمجلا ىلع قبطت نرناقلا نع
 .نوناقلا ةيامح تحت ىرخأ ةهج نم دارفألا عيمج

 نيرشعلاو رشع ةعساتلا نيتداملا يف ةطقنلا هذه تءاج

 وأ موق يأ نم ناريإ بعش ءانبأ عتمتي" :روتسدلا نم
 وأ قرعلا وأ نوللا نوكي نلو ةيواستم قوقحب تناك ةليبق
 .«دحأ ةيلضفال ًاببس اهلاثمأو ةغللا

 يف نوواستم ًالاجرو ًءاسن بعشلا دارفأ عيمج#و

 ةيناسنإلا قوقحلا عيمجب نوعتمتيو نونافلا ةيامح

 ةاعارم عم ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 .«ةيمالسإلا نيزاوملا

 ءانبأ ىلع يرجت ةاواسملا هذه نأ يه ةمهملا ةطقنلا

 نكس ضو ولت هينا ناو ؛يناريإلا بعشلا

 ةاواسملا هذه نإف ىرخأ ةهج نمو .روتسدلل أقبط

 . ةيمالسإلا نيزاوملا ةياعرب ةطورشم

 قوقح نيب تافالتخا دجوت ةيمالسإلا طباوضلا يفو

 ةطقنلا هذه .ةأرملاو لجرلاو نيملسملا ريغو نيملسملا

 يف يقوقحلا ماظنلا ىلع لاكشإ اهنأ ىلع حرطت دق
 : لوقن كلذ ىلع باوجلا يفو .ناريإ

 ريغو ملسملا قوقح نيب فالتخالا صوصخب -ًالوأ

 قوقحلاو ماكحألا يف تافالتخا دوجو ظحالي .ملسملا

 رظن ةهجو نم نكل «ةيهقفلا بتكلاو لئاسرلا يف
 مالسإلا يف ناسنإلا قوقحو ١4(« ةداملا) روتسدلا

 نيملسملا نيب فالتخا دجوي ال (58 ةداملا نم ج دنبلا)

 . ةيناسنإلا قوقحلا ثيح نم نيملسملا ريغو

 ٍناريإلا روتسدلا يف ناسنإلا قوقح ىلع ءاوضأ

 ةأرملا قوقح نيب فالتخإلا صوصخب -ًايناث
 يف ؛ةاواسملا»و «هباشتلا» نأ لوقلا بجي لجرلاو

 ةأرملاو لجرلا نأ ثيح ؛ًادحاو ًائيش سيل قوقحلا

 ناهباشتي كلذل ًاعبتو «ةيناسنإلا ةماركلا يف نايواستم
 «ةيعامتجإلا ةيصخشلا : لثم «قوفسلا ين كايراسكو

 مسإلا ظفحو .لمعلاو ؛ةيكلملاو ؛تادهعتلاو

 ...و بسنلاو

 لجرلا نيب ةقلخلاو ةعيبطلا يف فالتخا كانه نكل

 ةقلخلا ني لين وسال اه ةيشانأ ةوق) كارما

 ةيثيحلا هذه 57 (ةأرملل ةيناسنإلا ةيصخشلا يف ًافالتخا

 نإ لب ءلجرلا قوقح سفن تسيل ةأرملا قوقح نإف
 . لجرلا قوقح عومجم هباشي ةأرملا قوقح عومجم

 يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا روتسد نإ :لوقلا اننكميو
 ةدعاسم ةيضرأ ةئيهت) ةأرملل ةزيمتم ًاقوقح فّرع ناريإ

 ةرتف ىف ةصاخو تاهمألا ةيامح .ةأرملا ةيصخش ومنل

 نات اهم نماخلا ينانلا يون ال نايف دن كن دككلا
 :ةداملا) (...و ليعم نودو نسلاب تاريبكلا ءاسنلا
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 : مكاحملا مامأ ةاواسملا ب

 ةيناكمإ تايرحلاو قوقحلا نامضل ةليسو مهأ
 نإف عقاولا يفو .اهمامأ يواستلاو مكاحملا ةعجارم

 .ةاواسملا هذه ءاول لمحي ةيئاضقلا هنيزاومب مالسإلا

 يف ةاواسملا نم ةريثك رداصم ةينيدلا عجارملا يف لقنر

 . تازاجملا يف ةاواسملاو ماكحألا

 مالسإلا يف ناسنإلا قوقح نالعإ : ملظتلا قح

 روتسد يفو . صخش لكل ملظتلا قحب لفكتلاب حرص
 دنبلا نإف ةمدقملا نع الضف اضيأ ةيمالسإلا ةيروهمجلا

 (؟14) ةداملاو )5١( ةداملا كلذكو (7) ةداملا نم (9)

 قح» :قحلا اذه ىلع ديكأتلا مت .صوصخلا ىلع

 عوجرلاب ملظتي نأ لكلو .درف لكل مّلسم قح ملظتلا
 قحلا كلذ رفوي نأ بجيو «ةصتخملا مكاحملا ىلإ

 نم ًاناسنإ عنمي نأ دحأل سيلو «عمتجملا دارفأ لكل

 .«ةصتخملا ةمكحملا ىلإ هتملظمو هتياكش عفر



 يناريإلا روتسدلا يف ناسنإلا قوقح ىلع ءاوضأ

 قوقحلا

 هللا ةبه ةايحلا : سفنلا ظفح قحو ةايحلا قح

 ةايحلا ظفح نإ لب .عيمجلل لوفكم ةايحلا قحو ىلاعت

 رربم نود ندبلا نع حورلا لصفل ءارجإ لكو ءبجاو

 لك لتق ةباثمب وه دحاو ناسنإ لتق نإ لب «مارح يعرش
 . عمتجملا

 «سفنلا ظفح ىف :نيرمأ نمض ةايحلا قح ناصي -

 ةايحلا نأ درو :(57) ةداملا ىفف «ةايحلا ءاقب ظفح ىفو

 دع ف تاك ا نا نهم 0 نوع
 :نيرمأ يف ققحتي ةايحلل يداعلا رارمتسالا

 هيلع ضبقلا عنمو هدابعتساو ناسنإلا كلمت عنم -

 نم رثكأ يف ةيدوبعلا عنم ىلإ ريشأ دقو هتيرح زجحو
 ةيرح زجحو ناسنإلا ىلع ضبقلا عنم ىلإو «عضوم
 دحأل سيل) :روتسدلا نم (77) ةداملا ىف ةحارص هندب

 يئاضق مكح ساسأ ىلع الإ ناسنإ ىلع ضبقي نأ
 . (نوناق بيترتو

 ةيونعملا ةيصخشلا ىلع ظافحلاو ةماركلا أ

 : ناسنإلل

 يذلا يونعملا ديصرلا يه ةماركلا نم دوصقملا

 هتايح طمنو نيرخآلا عم هتاقالع يف درفلا هبستكا

 مارتحا ىلع ةيمالسإلا نيزاوملا تدكأ دقو .هلمعو

 بييعتلاو ءازهتسالا نع ىهنلاو «دارفألا ةيثيحوو رابتعا

 مارتحا ةاعارم نإ» : ءارتفالاو ناتهبلاو ةمهتلاو ةبيغلاو

 هتايح نمز ىف ىعامتجالا ههجو ءام ظفحو ناسنإلا

 55500 عمتجملاو ةلودلا فلكتو .بجاو هتاممو

 ةمارك ؛روتسدلا نم )١١1( ةداملا تررق دقو .«هربقو

 .؟كاهتنالا نم ةنوصم صاخشألا

 : نيتهج نم قحلا اذه ثحبُي : نكسلا قح - ب
 روتسدلا ريتعا دقو نكسملا كالتما قح ءىلوألا

 ةلئاعو درف لكل قح ةجاحلا عم بسانتلاب نكسلا كالتما

 عنم وأ نكسلا ةمرح ىلع ظافحلا ؛ةيناثلاو .ةيناريإ

 .دارفألا نكسو لزانملا شيتفتو سسجتلا

 (1؟) ةداملا يف ًاضيأ قحلا اذه ىلإ روتسدلا ريشيو
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 ةمئو «؟كاهتنالا نم لوصم صاخشإلا نكس نإ»

 لزنملا ةمرح ىلإ ريشأ دقو .نوناقلا اهددحي تاءانثتسا

 اوُنْحْدَم ال امام َنِِدلا (مأكي» :هلوقب ءًاضيأ نآرقلا ىف
 م14 ع 2

 امينأ 4ع الو التنك ع صيت دع اتي

 ادحأ آه أردَجي ل نإَف ©) توركَد مُكَدَمل كل ربح مك
 وه ًاوعجنأف أوعج' هنأ لكل لبق نو كَل دب ٌَقَح اَهوُحدَ الا

 ناتيآلا ءرونلا ةررس) 4 يع تكونَ اني دَئاَو كل كل

 .(58- ؟ظ/

 نم (16) ةداملل ًاقبط :تالاصتالا ةيرح قح -ج

 :روتسدلا

 ءاشفإو ةبقارمو لئاسرلا لاصيإ ةفاعإو شيتفت نإ»
 سكلتلاو ةيقربلا تالاصتالاو ةيفتاهلا تاملاكملا

 الإ عونمم سسجتلا عاونأ نم عون يأو عمسلا قارتساو

 .ةينوناقلا رطألا نمض

 (”8)لصألا يف عنملا اذه ركُذ :بيذعتلا عنم د

 : ةيلاتلا ةرابعلاب روتسدلا نم

 تامولعملاو فارتعالا عازتنال بيذعت يأ نإ»

 فارتعالاو ةداهشلا ىلإ يضفي رابجإو رصق يأو عونمم
 ةميق يأل ةدقاف ةداهشلا هذه لثم ربتعتو عونمم مسقلاو

 ةلئاط تحت عقت نوناقلا اذهل ةفلاخم يأو رابتعاو

 .١ةبوقعلا

 روتسدلا نم (76) ةداملا -: يماحملا ليكوت قح ه

 :لاجملا اذه يف

 يف امهنع ماحم ليكوت يف قحلا ىوعدلا يفرطل»
 ليكوت يف ةعاطتسالا مهل نكي مل اذإو مكاحملا عيمج

 .«امهل ليكوتلا ةيناكمإ ةئيهت يغبني ماحم

 بجومب :ةمكحملا يف ةفلحملا ةئيهلا روضح و

 )١58(: لصألا

 يف تاعوبطملاو ةيسايسلا مئارجلا يف قيقحتلا متيا

 مكاحم يف ةفلحملا ةئيهلا روضحب ةينلعلا مكاحملا

 . ؟لدعلا

 : يعامتجإلا نيمأتلا قوقح -ز



1 

 دعاقتلا ةيحان نم يعامتجإلا نيمأتلاب عتمتلا نإ

 درشتلاو ليعملا دوجو مدعو ةخوخيشلاو ةلاطبلاو

 ةيبطلا ةمدخلا نيمأت ىلإ ةجاحلاو حناوسلاو ثداوحلاو

 . عيمجلل ماع قح وه ةيبطلا ةبقارملاو ةيجالعلاو

 نم  نمؤت نأ نيناوقلل ًاقبط ةبلاطُم ةلودلا نإ»
  بعشلا ةكراشم نم لصاحلا لخدلاو ماعلا لخدلا

 دارفألا عيمجل هالعأ ةروكذملا تامدخلاو يلاملا معدلا

 ةداملا نم (١؟) دنبلا ىف ةطقنلا هذه نإ .(؟8) ةداملا

 .نينئقملا ديكأت لحم اتناك (47) ةداملا دونب ىقابو (*)
 قرقتم نالعإ نم 083 ةدامإلا براي ذوي نإف كلذقو
 .دراوملا هذه ىلع ًاضيأ دكؤت يمالسإلا ناسنإلا

 :ةرسألا ليكشت قح -ح

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ وه روتسدلا ساسأ نإ

 يطعيو «عمتجملا يف ًامهمو ًايساسأ انكر ةلئاعلا ربتعتو
 ةرسألا نإ .ةلودلاو عمتجملا معدب عتمتت نأ قحلا اهل

 وه جاوزلاو ؛عمتجملا ةينب يف ًايساسأ ًارصنع ربتعت
 الو .جاوزلا يف قحلا ءاسنلاو لاجرللو .اهنيوكت ساسأ

 دحي نأ ةيسنجلاو نوللاو قرعلا هؤشنم لماع يأل نكمي

 يأ عفرب نافلكم عمتجملاو ةموكحلاو .قحلا اذه نم

 هبيلاسأ لهست نأو «جاوزلا هجو يف عناوملا نم عنام

 .اهتياعر بوجوو «ةلئاعلا معدت نأو ؛هلئاسوو

 نم ١دنبلا) روتسدلا يفو ةيمالسإلا ةيروهمجلا يفو
 تابجاولا نمض ةرسألا ليكشت ربتعي (47 ةداملا

 . عمتجملل ةيساسألا

 نايك ظفحل ةصاخ مكاحم لكشت (؟١)ةداملا يفو

 ىلع دكؤي كلذك )٠١( ةداملا ىفو .ةرسألا رارمتساو

 ماكسإو اهنينادت ىلع طامستلار رمال نكست ليم
 .اهيف تاقالعلاو اهسسأ

 :ةيناريإلا ةيسنجلا باستكا قح رييغت  ط

 :روتسدلا يف ةروكذملا قوقحلا نم

 يبنجأ لك نأ يأ ةيسنجلا ليصحت قح :ًالوأ
 . ةيناريإلا ةيسنجلا باستكا «طورشلا رفاوت عم « عيطتسي

 :اهنع يلختلاو ةيسنجلا ضفر قح :ًايناث

 نيدلا مالعأ

 طورشلا ةاعارم عم يناريإ لكل قحلا اذه بجومب

 ةيسنجب قحتليو ةيناريإلا هتيسنج نع ىلختي نأ ةررقملا
 . ىرخأ

 يف قح يأ ةلودلل سيلف :ةيسنجلا بلس عنم :ًاثلا

 هنم بلطب الإ اهينطاوم دحأ نع ةيناريإلا ةيسنجلا بلس
 .ىرخأ ةلود ةيسنج هبسك وأ

 : ءوجللا قح - ي

 ام مهأو نييناريإلاب هل ةقالع الو بناجألاب صتخي

 لك ىلعو .بناجألا قوقح ددصلا اذهب هيلع دكؤي
 قح حنم عيطتست ةيمالسإلا ةيروهمجلا نإف :لاح

 نيناوقلا بسحب ناك اذإ الإ ءاهيلإ ئجتلي نمل ءوجللا
 . كولسلا ىّيس وأ ًانئاخ ةيناريإلا

 يرهجونم سابع روتكدلا

 نيدلا مالعأ

 :يمليدلا نسحلا يبأ نب نسحلل باتك

 : هتمدقم يف لاق

 هناوضرو هبر ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا لوقي
 ” «هتعاط ىلع هللا هناعأ (ىمليدلا نسحلا ىبأ نب نسحلا)

 ةورفلا راد كيا يح ير يرو قفار هلكفقز

 ةفرعم ينتلمحو ةشحولا يف حلاصلا سينألا تدقفو

 نم هتظفح ياسع ام ىلع تفخ «ةدحولا ىلع سانلا

 «ريثك نم ليلق وهو  ةيولعلا مولعلاو ةينيدلا بادآلا

 نع لوزيو ءيرطاخ نع ذشي نأ - ريبك نم ريسيو
 «هداريإ يل حنس ام تبثأ  ركاذملا مدعل - يرظان

 نملو ؛ةدعو ةركذت يل نوكيل ؛هدانسإ يلع لهسو

 هل ةاعارملا هللا قفو ةربعو ةرصبت يدعب هيلع فقي

 ًابجومو «ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجو ء؛هب لمعلاو

 . ليكولا معنو انبسح وهو «ميظعلا ليزجلا هباوثل

 ىلاعت هللاب فراعملاركذ هب أدبأ ام لوأف

 هيلع زوجي امو ؛هدعب نم هججحو ِةوهلوسربو

 .زوجي ال امو مهيلعو

 كلذ عبتي امو «مولعلاو ملاعلا لضف ركذب ينثا مث



 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعبسلا ةيلقألا

 ركذ مزتلأ ملو «ةيويندلا بادآلاو ةينيدلا مولعلا نم

 ةيورملا ةفنصملا اهبتك ىف ءاملعلا دنع اهترهشل ءاهدنس

 كلذ يف'ثلحاو + ,ناعب هلا همز باكياكم نع

 ملف كلذ نم ينع ذش ام الإ ,مهديناسأو مهبتك ىلع
 .لوقلا ''"'صف الإ ركذأ

 تافص يف نيدلا مالعأ) باتك باتكلا اذه تيمسو

 فقو نم ىلع قحف (نيفراعلا مولع زنكو نينمؤملا
 .هيلع مّحرتيو «هفنصمل وعدي نأ ءهب دافتساو ؛هيلع
 لمتشي هنإف ءهنم ءيش ةباعإ يف ليملاو ىوهلا عديو

 هركذ ينأي ام بسح ؛ةرخآلا يف ةبغرلاو ايندلا كرت ىلع
 . هليصفتو

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعيشلا ةّئلقألا

 ةيدوعسلا

 نيّبلصألا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ناكس زّيمي ام نإ

 مهمحالت وه «ىرخألا ةيبرعلا نادلبلا ناككس رئاس نع

 ةصاخ كلذ نم ىنئتسُيو .ًاينيدو ًاّيقرع مهكسامتو

 .ةكلمملا يف ًازراب ًارصنع لكشتو ةيعيشلا ةعومجملا

 5٠٠٠٠١ نيب تاريدقتلا بسح ةعيشلا ددع حوارتيو

 بسح غلبيو 4400000 وأ 7٠٠٠0٠٠١ وأ ؟!6000و

 تاءاصحإلا مادعنابو هنأ الإ . 440٠٠١ ىرخأ رداصم

 كانه تناك نإو ةّقدب ددعلا ديدحت ليحتسي ؛«ةقيثولا

 براقي# ٠ ب مهريدقت نأ ىلع ةديدع تالالد

 رّدقي نييلصألا ناكسلا ددع لمجُم نأ امبو .عقاولا

 نم /5 نم رثكأ نولكشي ال ةعيشلاف «نييالم ” يلاوحب

 . ةكلمملا ناكس

 ةفورعم ةعيشلا دجاوت نكامأف ؛لاوحألا عيمج يفو

 نم ةدحاو ةقطنم يف نوعّمجتم مهف «ةّقدب ةدّدحمو

 يف يأ .عّبرم ليام 40٠0٠٠١ ةغلابلا ةيدوعسلا يضارألا

 نولكشي ثيح ءاسحألا مساب ةفورعملا ةيقرشلا ةيالولا

 نم ينعي ءهّصف نم رمألاب كيتآ انأ :لاقي «هتقيقح :رمألا صف )١(

 :ا7  صصق - برعلا ناسل) هنم جرح لق يذلا هج رخم
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 دى

 فيطقلا ةنيدم ناكس نم /946و «ناكسلا ثلث نم رثكأ

 ةيلقألا لتحتو .فوفهلا ناكس فصنو ءاهيحاوضرو

 ًارظن «ةقطنملا هذه ىف ًابجيتارتساو ًايسيئر ًاعقوم ةيعيشلا

 ًاصوصخو ناريإل اهتاذاحم اهلّرأ .ةيساسأ لماوع ” ل

 تحت ةعقاولا ةديحولا دالبلا ىهو «ةروثلا دعب ام ناريإ

 لوط قلع اهدادغما انهيناثو . ةعيشلا مكحو ةرطيس

 ةروطخ نم كلذ نع ىتأتي امو يبرعلا جيلخلا ئطاوش
 يطايتحاو لوقح عيمج اهؤاوتحا اهثلاثو . ةيجيتارتسا
 يف ةيطفنلا لوقحلا ربكأ نم ضعبلاو . يدوعسلا طفنلا

 بلغت قطانم يف دجاوتم «فيطقلاو راوغلاك ملاعلا

 . ةيعيشلا ةبيكرتلا اهيلع

 ((1715) ثيدحلا ةكلمملا خيرات رجف ذنمو

 دوعس نب دمحم يّنسلا يلبقلا ميعزلا فلاحتب أدب يذلاو

 دبع نب دمحم دّدشتملا يّئسلا ينيدلا حلصملا عم

 ىلع نييدوعسلا مكح ءاسحألا ةعيش تدهش ؛باّهولا

 ام) 147/7 ىلإ 1870و 1١8148 نم «ةزّيمتم تارتف “

 انموي ىلإ 19179 (17 14177 نيب ةريصق ةدم ادع

 ينيدلا ةعيشلا عضو لصفلا اذه ىّرحتيو .اذه

 ؛ةكلمملا يف يداصتقالاو يعامتجاالاو يسايسلاو

 لّلحيو ةيدوعسلا تاطلسلاب مهتافالع رّوطت مسريو
 امك .اهدعبو ةيناريإلا ةروثلا لبق مهعضو يف تارّئغتلا

 ةيدوعسلا ةمظنألا فقاومو تاسايس ىف ثحببي هنأ

 ثعاوبلا دّدحيو «ةيعيشلا ةيلقألا هاجت ةفلتخملا

 ةيضقلل ةيدوعسلا ةلودلا ةبراقم يف ةمكحتملا ربياعملاو

 ىلع صاخ لكشب لصفلا اذه زكريسو .ةيعيشلا

 نييباّهولا يأر نيب قيفوتلا ىلإ ةيدوعسلا ةلودلا رارطضا
 ةسرامملل ةيعقاولا تابلطتملاو «؛ةهج نم ةعيشلا يف

 . ىرخأ ةهج نم مكحلل ةيمويلا
 ًايقطنم ًادادتما ألإ سيل ةعيشلا يف نييباهولا يأرو

 ضعب تقمو .ديحوتلا بهذم يأ ؛مهتديقع ةزيكرل
 تادابعلاو نيحلاصلل ءالولاك ةيعيشلا تاسرامملا

 حبصأ ؛ةمئألا ليلجتو ةسّدقملا روبقلاو ندملاب ةقلعتملا

 لقنت تاسرامملا هذه نأل «َنييباهولا ىدل ًايساسأ أدبم

 قرفلا ليزُّتو قولخملا ىلإ قلاخلا نم ناميإلا روحم
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 رشبلا كارشإ» يأ «ًاكرش يلاتلاب لكشتو رشبلاو هللا نيب
 ةيباهولا تاباتكلا لئاوأ الخلا صنتو . «هللاب دامجلاو

 روبقلا قوف حورصلاو نكامألا ةرايز" نأ ىلع حوضوب
 هفرتقي كرش مظعأ يهل «نادلبلا نم ديدعلا يف ةدوجوملا

 امب تاسرامملا هذهف «كلذ ىلع ةدايزو .؛«نوكرشملا

 هللا نيب ةطاسو اهنأ ىلع تربّتعا .تاناجرهملا ةماقإ هيف

 . مانصألا ةدابع نم اهبارتقال رشبلاو

 لهسلا نم ناك دقف «ةيلوصألا ةرظنلا هذه بجومبو

 . كرشلا يف ةعقاو ةئفك ةعيشلا فينصت نييباّهولا ىلع

 نوُمسُيو رفُكلل ديسجتك لعفلاب نوربتعُي ةعيشلا ناكو
 بهذملا يف ةيساسألا ئدابملا نمو نيكرشُم لاب ًاّيعامج
 هضرف بجاوك نيكرشُملا ءادعتسا ىلع زكري ام يباهولا

 هللا ريغل نيدلا نوكي امدنع» لب ال .نينمؤملا ىلع هللا

 ًالعف مهيلإ رظنُي ةعيشلا ناكو .«أاضرف لاتقلا حبصُي

 امب تابوقعلا ىسقأ مهيلع ٌقحي ناك يلاتلابو ءرافك» ك

 .داهج لا كلذ يف

 «ةعيشلا يف مهموهفم ةرم لوأل نويباهولا قّبط دقو
 دقعلا يف ءاسحألل ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا وزغ رثأ ىلع

 تاوقلا تمطح ذإ .رشع نماثلا نرقلا نم ريخألا

 مهنكامأو ةعيشلا حورص عيمج ةيباّهولاو ةيدوعسلا
 ةينب ريبكلا دوعس يباهولا يزاغلا ضرفو .ةسدقملا

 تسّسأف «ةعيشلا ةبهذَم اهفده ةلماش ةلمحب ماقو ةيباهو
 ءاملع لاو نوظعاولا رشتناو سرادملاو دجاسملا

 اوناك اهناكس فصن نأ حّجرُيو ءاسحألا يف نويباهولا

 ديطوت ًاساسأ ةلمحلا هذه فده ناكو .ةعيشلا نم

 نم نييباهولا فقوم رهظو .ديحوتلا بهذم ةسرامم
 تاوق تمجاه امدنع 180١ ليربأ يف ًادذجم ةعيشلا

 اهسدقي يتلا ةنيدملا كلت «ءالبرك ةنيدم ةمخض ةيدوعس
 يلاوح موجهلا اذه يف لتقو .نويباهولا اهنعليو ةعيشلا

 حرص هيف امب روبق ةذع حورُص تمطُحو يعيش ٠

 تمصُرو .ًاّيلك ةنيدملا بهن متو يبّتلا ديفح نيسحلا
 لايتغا ةمصّوب ًاضيأ ةعيشلاو نييباّهولا نيب تاقالعلا
 يعيش دي ىلع 21807 يف زيزعلا دبع يدوعسلا مكاحلا

 .اهيف هترسأ لتقملو ءالبرك ةحبذمل ًارأت

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعيشلا ةيلقألا

 ىلع نييباشولا مكحل ماوّدلا بتكُي مل هنأ الإ

 رصم اشاب ينامثعلا ناطلسلا رمأ 18٠١ يفف ءءاسحألا

 ىباهولا نايصٌعلا دامخإا» اهفده ةلمح نش ىلع دمحم

 ةلرذلا ترث 1 ينارخو :اةريوجلا دينك ىف

 يف ةعيشلا ىلع نييباشهولا مكح لازو ةيدوعسلا
 سّسؤم مدقأ نيح ١87١ يف الإ دٌعي ملو .ءاسحألا

 ىلع ريبكلا لصيف هنباو يكرُت ةيناثلا ةيدوعسلا ةلوذلا

 بيسبو هنأ الإ .ءاسحألا ىلع نييباّهولا ةرطيس ةداعتسا

 ةوادعو ءاسحألل لوألا يدوعسلا لالتحالا ةزاجو

 قفخأ ؛ديدجلا يباقولا بهذملل ةديدشلا ةعيشلا

 هذه يف يعيشلا طسولا يف رذجتلا يف نويباّمولا

 ىلإ ديدج نمو لصيفو يكرت رطضا دقف اذلو .ةقطنملا

 نيسّردمو ءاملع صيصختو دجاسم ءانبو سرادم حتف

 ةالّصلل ةمئأ نييعت ىلإ ةفاضإلاب ؛«ةعيشلا هيجوت ةداعإل

 . ءاسحألا ندم فلتخم يف نيينس ةاضقو

 «ةعيشلا نم ةيناثلا ةلودلا فقوم نأ ْنَظلا بلاغو

 يفو .ىلوألا نم ًاحماست رثكأ مومعلا هجو ىلع ناك

 يف يسرافلا دمحم يعيشلا نّيُع تارتفلا نم ةرتف

 غلبي مل رييغتلا اذه نأ الإ .ءاسحألا يضاق بصنم

 نم يدوعسلا فقوملا يف مكحتملا موهفملا سسأ

 سكعي ناك امنإو .يبافولا بهذملا يأ ,ةعيشلا

 هذه ةبغرو ؛ةيناثلا ةلودلل لماشلا ينمضلا فعضلا

 ناكس ءادعتسا نود اهمكح ءاسرإ ىف ةريخألا

 نتف معملاو ةدودسملا اهنرطتس ككذك و ءاسعألا
 سامحلل ظوحلملا لوفألاو ء«ءاسحألا ىلع ًانايحأ

 .ىلوألا ةلوّدلا امهب تزيمت يتلا نيينيدلا طاشنلاو

 نييتيدوعسلا نيتلودلا فقوم نأ ًاذإ لوقلا نكميو
 راطإلا ىلع ًاّينبم ناك ؛ةعيشلا اياعرلا نم نييلوألا

 لكشب ىلوألا ةلودلا هتقّبط دقو «يباّهولا ّيموهفملا

 ًارظن ةذشلا سفنب هضرف نم ةيناثلا نكمتت ملو «مراص

 تلخد 2١9417 ىف ءاسحألل دوعس نبا لالتحابو

 رارغ ىلعو .ثلاثلا اهروط ةيعيشلا ةّيدوعسلا تاقالعلا
 نم يباهولا بهذمل ١ مكحلا لخدأ «ةقباسلا تاوزغلا



 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعيشلا ةيلقألا

 رّولبتو .ناكسلا ىلع هضرف ًالواحم ءاسحألا يف ديدج

 ذإ ءةعيشلا نم نازّيمتم نافقوم يدوعسلا بناجلا يف

 ناوخإلا ةعامج يديؤم نم نّوكتم راّيت كانه ناك

 تناكو ١5١7. ىف دوعس نبا اهأشنأ دقو دهعلا ةثيدحلا

 تاعمجم لكشت «ةفلتخم لئابق نم نييودب ىلع ةمئاق
 دقو ؛مراّصلا هلكشب يباّهولا بهذملا اهيف نّقلي

 ةعامجلا هذهل نكت ملو . يدوعَسلا شيجلا ةاون تحبصأ

 يف الإ اورهظي ملو رصم يف نيملسملا ناوخإلاب ةلص ةيأ
 ةدحولا نم ديزملا ةيدوعسلا ةلوذلل ترفو دقو .,1

 ضرفب نويلاطي ناوخإلا ناكو .ماودلاو كسامتلاو

 .لاحلا ىضتقا اذإ ةّوقلاب ةعيشلا ىلع يباّمولا بهذملا

 طمن مهرييغتو مهتاسرامم نع مهعالقإ ةرورض نوريو

 نباو دوعس نبا يف لثمتملا يناثلا رايتلا امأ .مهكولس

 ناكف .ءءاسحألا ىلع مكاح لوأ ناكو يولج نبا هّمع

 كولسلا نيب زييمتلا ةلواحم اهماوق «ىرخأ ةسايسل ىعسي
 ةغيصلاو .مهلزانم يف ةعيشلل صاخلا كولسلاو ينلعلا

 ءاطعإ يف يه ءاهقيبطت رايتلا اذه لواح يتلا ةيساسألا

 يف ةينيدلا مهتاسرامم ىلع رارمتسالا يف حلا ةعيشلا

 . ةينيدلا مهقورف ًانلع اورهظُي الأ طرشب «مهلزانم

 حجرأت ءاسحألا يف ةعيشلا نم فقوملا نأ عقاولاو

 ىلع رمتسملا عارضلا سكعو نيراّيتلا نيذه نيب
 .ناوخإلاو دوعس نبا نيب يدئاقعلاو يسايسلا نيديعّصلا

 ناوخإالل ناك «19757 ةياغل يأ ًايرط تاونس ٠١ ةدملو

 ةماقإ نم ةعيشلا اوعنمف .ءاسحألا ىف ىلوطلا ديلا

 اولتقو ؛ةينيد ضارغأل عامتجالاو ةيئيدلا مهرئاعش

 .تاّينيسحلا يف كلذ نع اوفكي مل نيذلا نم ديدعلا

 دقو .مهرايد رؤب يف نيخدتلا مهميرحت ىلإ اوبهذو

 .نيفلاخملاب باقعلا اولزنأو عرشلاب ناوخإلا رثأتسا
 .هتديقع ًاسرامم هيلع ضب نم ناوخإلا لق اذكهو

 دعبو هنكل .قئاللا ريغ مادنهلا تاوذ ءاسنلا كلذكو
 ماكحإ ةفعاضم نم ودبي ام ىلع دوعس نبا نكمت 7

 ىلع اباجيإ كلذ سكعناو .ناوخإلا طاشن ىلع ةرطيسلا

 لكشب مهعاضوأ تنّسحت ثيحب ؛ءاسحألا ةعيش

 يف نيخدتلابو مهرئاعش ةماقإب مهل حمسف ؛ظوحلم
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 ئدابملا عم ينلعلا مهكولس قفاوتي نأ طرش .مهلزانم
 تنسحت ؛كلذ ىلع ةدايزو .ةيباهولا دئاقعلاو

 ءاسحألا داسو ؛سوملم لكشب ةيداصتقالا مهعاضوأ

 تارّيغتلا هذه نكت مل عبطلابو . ةنينأمطلا نم ٌماع ّوج

 مهتئيشم ضرف نولواحي اوئتف ام نيذلا ناوخإلا يضرُتل
 دييقت ىلإ يولج نبا مكاحلا ٌرطضا امم «ةعيشلا ىلع
 .ةيفسعتلا مهتافّرصت نم ةعيشلا نوصو ناوخإلا

 نم ناوخإلاو دوعس نبا يفقوم نيب قرفلا نطابو

 ةلودلا هيجوتو ةعيبط ىلع قيمعلا فالخلا وه ؛ةعيشلا

 ةديقع ةئَرو اوناك نيرشعلا نرقلا ناوخإف .ةيدوعسلا

 ضفر وأ لوبق اودهعي مل نيذلا «نييلصألا نييباهولا
 روظنم نمف .مهبهذم عم اهقفاوت رادقمب الإ ةرهاظ يأ
 ةعيشلا ةيضف ةجلاعم ىف ناوخإلا كلس ءًالومش رثكأ

 كلسملا يأ يقف املا نيتيدوعَسلا نيتلوّدلا كلسم

 يف ًاديدج أطمن دّسجي ناك دقف دوعس- نبا امأ .يباهولا

 ةّيلالُّس تاعّلطتب ًاعوفدم «يباهولا يدوعّسلا حلا

 جتنو .ةيباّهو ةّينيد ةّيريشبت تاعلطتب هنم رثكأ ةّيلمعو
 ةديدج ةسايس ةغايص هتلواحم أضيأ لّوحتلا اذه نع

 «يباهولا بهذملا عم ًايلك قباطتت نكت مل ؛ةعيشلا هاجت

 ؟هيلع زاكترالا اذإ اهل نيأ نمف

 ةّيفح نيراّيتلا نيذه نيب ةيساسألا قراوفلا تلظو

 ترهظو «نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبّرلا لالخ ةنطاب
 تدده اهل ليثم ال ةدحبو ١975 رخاوأ يف ألملا ىلإ

 اذه رهوج ناكو .اهتدحوو ةيدوعسلا ةلودلا دوجو نيَع

 فارحنالاب دوعس نبا ناوخإلا ماهّنا يف نمكي عارّضلا
 .ةيلخادلاو ةيجراخلا هتسايس ىف ةيباّهولا ةديقعلا نع

 بجاو ةيدأت دوعس نبا ضفر «يجراخلا ديعصلا ىلعف
 ىلإ نيملسحلا ةذاعإر اهضرقو ةياقرلاةةيتعلا لك
 مهّنادقف «لخادلا يف امأو .؛يوشسلا قيرط» لا

 فتاهلاك ةيبرغ تاثدحتسم لاخدإب دوعس نبا ناوخإلا

 عذب مالسإلا رظن يف يهو .تارايسلاو قربلاو
 مدقأ تاذلاب ةبقحلا هذه يفو .ةلوبقم ريغ تاثدحتسم

 . ةعيشلا هاجت دوعس نبا ةسايس يذحت ىلع ناوخإلا

 ةّيوترعلا عامتجا ىلإ ١917 يف ناوخإلا اعدو
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 ىواكشلا نم ةحئال اوعفرو دوعس نبا هيف اودقتنا

 يف داهجلا بجاو نع هيّلخت اهّمهأ ءهدض تاماهثإلاو
 نينمؤملا عيمج قتاع ىلع وهو «ةعيشلا يأ نيكرشملا
 هعئمتا ةحئاللا يف ةعباسلا ةداملا تلوانتو .نييباَهولا يأ

 يأ] يديحوتلا بهذملا ضرف نع [دوعس نبا يأ]

 بلاطو .«قارعلاو ءاسحألا ةعيش ىلع [ىبامولا

 وأ ةيباهولا قانتعا ىلع ةعيشلا هاركإب دوعس نبا ناوخإلا

 .اونعُدُي مل نإ مهلتق

 ىلإ دوعس نبااعد «ناوخإلا يّدحت ىلع ًاّدرو

 هرضح ١9717 رياني لئاوأ يف ضاّيرلا يف ريبك عامتجا
 يف هنم ًةبغرو .نيدلا ءاملعو لئابقلا ءامعز نم ديدعلا

 دوعس نبا ىأر «ناوخإلا عم تاقالعلا ةمقافم مدع

 تءاجو .ةيوسنلل هدادعتسا ىدبأو مهنم دذوتلا ةرورض

 «عامتجالا اهنع ضخخمت ىوتف لكش ىلع ةبغرلا هذه
 : يلي ام ةعيشلا ىلع تضتقا

 «ةداهشلا ةيدأت "٠ «يباّهولا مالسإلاب لوبقلا ١

 يف ءاوس مهتديقع يف عّدبلا لاكشأ لك نع لودعلا

 سمخ ةالصلا ةيدأت 4 «ءةصاخلا وأ ةيمومعلا سلاجملا

 فلّسلل ءاعد لك نع عاطقنالا 5 .مويلا يف تاّرم

 ةسسؤملا ينابملا ميطحت 7 «تيبلا لآ نم حلاّصلا

 مالسإلا ئدابمب عالطضالا '“ ءمهرئاعش ةماقإل
 ةعيشلا امأ . يباهولا مالسإلا يف ذملتّتلا 8 «:يباهولا

 . مهيفن ٌمتيسف تايضتقملا هذهل عايصنإلا نوضفري نيذلا

 اهل فيكف ءرابتخالا زّيح غلبت مل ىوتفلا هذه نأ الإ
 ناوخإلاو دوعس نبا نيب تاقالعلا نأ كلذ ؟قّبطُت نأ

 ًانلع هتطلس ناوخإلا اهيف ىّذحت ةجرد ىلإ تءاس

 ًايلك مهمزه دعبو .ناوخإلا ةروثب فرُع ام ىلع اومدقأو
 ىوتفلا هذهب ًادّيقم دعُي مل هنأ دوعس نبا ىأر «1474 يف

 .مهئاضرإ فدهب ألإ اهلبقي مل هنأ ذإ ًادبأ اهضرفي ملو
 نرقلا يف ةيدوعسلا ةلوذدلا سسؤمل ةبلغلا تناك كلذبو

 عم ام دح ىلإ ةريطخلا هتهجاوم يف ءدوعس نبا نيرشعلا
 .ناوخإلا يأ ةيلصألا ةيباهولا يلّثمم

 دوعس نبا فقومل ةيدئاقعلا سسألا يه امو اذه

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعيشلا ةّتلقألا

 اذه ىلع باوج ريخ نوكي دقو ؟ةعيشلا هاجت هتسايسو

 نيمأ ينانبللا بتاكلا دوعس نبا هب حراص اميف «لاؤسلا

 : يناحيّرلا

 ربتعي ناك ام اذإ يدوعسلا مكاحلا لثُس امدنع

 بهذم ضرفل اينيد ابجاو نيكرشملا دض برحلا
 ًالثم ءاسحألا يفف !ًالك ًالك» :ًالئاق باجأ ءديحوتلا

 الف .مالسو نمأ يف نوشيعي ّيعيش فلأ نوثالث انيدل

 نم نوديزي الأ مهنم هبلطن ام لكو «مهيلع ىّدعتي دحأ
 انلّيختي امك انسلف . . .ًانئمطم نك .مهدايعأ مايأ رهاظتلا

 ناك اذإ اميف ىرخأ ةغيصب لاؤسلا حرطو .«ضعبلا

 .هلل اونيدي ىتح ًايسايس ًابجاو نيكرشملا لاتق ربتعي
 نأ الإ ءنافلتخم نائيش نيّدلاو ةسايسلا :باجأو

 هيلع قفاو اذإ الإ ءىش ىف نوبغري ال دجمن ناكس

 نوكت نأ بجي انتابغرل ًاقفاوم نيدلا ناك اذإو .نيّدلا

 نإو .ةّيعرش اهقيقحتل ةدمتعملا ةيسايسلا لئاسولا

 لك برحلا يفو .برحلا ىلإ أجلن ةسايسلا تلشف
 . ؟حاتُم ءيش

 ةيباهولا نع يرذج لوحت ىلع ليلعتلا اذه نهربُيو
 ةيضقو ءامومع ةسايسلاو نيدلا ىلإ اهترظن يف ةيلصألا
 ديدجلا فقوملا اذه أشني ملو .صاخ لكشب ةعيشلا

 ؛ةيباهو عجارم ىلع هليلعت مّقي ملو يباَهو قلطنم نم
 ةعيشلا ىلإ ةيباهولا ةرظنلا يف ًاخّسرم ِتأي مل هنأ امك

 لاتق ٌدعي مل يلاتلابو .داهجلا مهيلع ّقحي نيكرشُمك
 رّيغت دقل .ًاًينيد ًاضرف ةيباهولا ىلإ مهليوحتو ةعيشلا
 ديدحتلاب يأ ء.ساسألا يف ًايسايس حبصأو فدهلا

 .ةيدوعسلا ةلودلل مهصالخإو ةعيشلا ءالو نامض

 يف يدوعسلا ماظنلا كلس .«1970 نم ءادتباو
 نبا هطخ يذلا كلسملا سفن ةعيّشلا ةيضق هتجلاعم

 عيمجب ظافتحالا نم ةعيشلا نكمتف «لبق نم دوعس

 نويباشولا اهنعلي يتلا كلت هيف امب «ةينيدلا مهتاسرامم

 دقف .نلعلا يف امأ .مهرايد دودح ىذعتت الأ طرش

 مهتايضاخب ةرهاجملا نع عانتمالاو ظفحتلاب اومزلأ

 . ةينيذلا



 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف ةيعيشلا ةتلقألا

 ةعيشلا أدب «ناوخإلا ىلع دوعس نبا راصتنابو
 لجسو .نيّيدوعسلا داصتقالاو عمتجملا يف جامدنإلاب

 ةقطنم ىف ةريطخ تايمكب تانيئالّثلا ىف طفتلا فاشتكا

 اندم ىلع الا 13ه ىف اميساَيَح اننقينم نانعكلا

 ًالئاه ًاددع 488310 طفنلل ةّيكيرمألا ةّيبرعلا ةكرشلا

 لاّمع نم /505 ب مهددع ردقُي ناكو «نييعيشلا نم

 نم تجتنتسا ةكرشلا نأ كلذ .تانيعبَسلا يف طفنلا

 .لصألا يّيودبلا نييئسلل ًافالخو ةعيشلا نأ اهتبرجت

 ةلَمؤم ؛ةيوديلا لامعألاب مايقلا يف مهتبغرب نوزّيمتي

 ةنيدمك ليّبج ةيمنت عورشم ةرشابم ترْفوو .ال مأ تناك

 الاجم «ليوطلا ىدملا ىلع ططخملا ؛ةيعانصو ةيئفرم
 يعيش ١9177 يف نّيُع دقل لعفلابو .ةعيشلا جمل ًايفاضإ

 تناك .«كلذ ىلع ةدايزو .عورشملا اذه سأر ىلع

 نيلماعلا فوفهلا ةعيش نم ديدعلا يوحت ءاسحألا ةقطنم

 يف نيفورعملا فيطقلا ةعيشو دلجلا ةفارحو ةغايصلا يف
 ١ ,ةيناذقلا دارحلاب ديوزتلاو ةلواقعلا نلاجف

 طفتلا لوقح يف نولماعلا ةعيشلاف ىرخأ ةهج نمو
 لاّمع دّرجم ةقحاسلا مهتيبلغأ يف اوناك ليَّبج عورشمو

 بصانم لالتحا نم تنكمت ةليلق ةّلق ادع ام ؛«نيّيودي

 ةعيشلا لمجم دعبتسا دقف «كلذ ىلع ةوالعو . ةّيرادإ

 شيجلا يأ ةحلسملا ىوقلا نعام ىلفسلا بتّرلا ادع اميف

 ؛ةيرادإلا فئاظولا نعو ءءاوّسلا ىلع ينطولا سرحلاو
 ةروطتملا ةيندملا تامدخلاو ةيمسّرلا ةيناويذلا ىف

 لتحي ًادحاو ًاّيعيش الإ كانه نكي مل 1484 يفو لاا

 َنأب 811:1: لثم نيئحابلا ضعب ّرقأ دقو .ًاًيرازو ًابصنم

 نم ةلحرم لك يف ازراب ًارود نوبعلي نييدوعسلا ةعيشلا»

 ةّحص مدعب زعوت ةلدألا نأ الإ ؛««طفتلا عينصت لحارم

 ةعيشلا نإ لب ال .ةيوديلا لامعألا لاجم يف الإ كلذ

 داصتقا يف يشماه رود ىوس نوبعلي ال نييدوعسلا

 بعلت ثيح جيلخلا لود رئاس فالخب كلذو ةكلمملا

 ةيداصتقالا ةمظنألا يف ًازراب ًارود ةّيرثلا ةيعيشلا رَسألا

 ةئسلا نم ًءارث لقأ اوناك مهنأ حضاولا نمو .ةيلاملاو

 مل مهنأ نوّريو «ءاقترإلا يف ًاصرف مهنودو نييدوعسلا
 فطاخلا رّوطتلاو تامدخلا نم ليلقلا ىوس اوديفتسي

 3ا/

 .ءاسحألا يف طفتلا عينصت نع ةمجاتلا ؛ءانبلا ةكرحل

 ةيعيّشلا ىرقلاو ندملا نأب ديازتم روعش كانه ناكو

 ةلّمهم تيقب .فيطقلاو فوفهلاك ءاسحألا يف

 يتلا رْبخو ليبجو ماّمدلاك ىرخأ ندم سكعب «ةفلختمو

 ةعيشلا ناكو .طفتلا ةكرح يمانتب ترهدزاو تعفتنا

 يف مهل ةصّصخملا تاقفنلا ةلآض نم ًأضيأ نوكتشي

 ؛«ليوطلا ىدملا ىلع تارامثتسالا ةّلق نمو ةّينازيملا

 ةمئالم ةّيتحت ةينب ىلإ رقتفت ةيعيشلا قطانملا تناك ثيحب
 سرادم نم ؛ةيساسألا ةماعلا تامدخلا اهصقنتو

 نمو ...خلإ ةفضرم قرطو تادايعو تايفشتسمو
 يلاجمب ًاقّلعتم ناك ام «ةروطخ رثكألا مّلظتلا يعاود

 مهخيراتو ةعيشلا بدأ نّفَلُي نكي ملف «ةفاقتلاو ةيبرتلا

 تاطلسلا نأ امك .مهقطانم تاعماجو سرادم يف

 ةسرامم نم تايعيّشلا ءاسنلا عنمت تناك ةيدوعَّسلا

 ءاسّتلل ةحاتملا ةليلقلا نّهملا نم وهو «ميلعتلا

 كلذ ءاّرج نم ةعيشلا ىدل ىمانت دقو .تايدوعسلا

 نونطاوم مهنأب نورعشي اوناك ذإ «نالذخلاب ساسحإ
 ىلع صرُملا يواست اومِرُح «ةيناثلا ةجردلا نم
 .يداصتقالاو يعامتجالا نيديعصلا

 كلملا نأ «ةعيشلا ىدل روعشلا اذه خسر اًممو

 همكح تاونس لالخ يف ةّرم ءاسحألا رّْري مل لصيف

 دوهجم يأ لذبُي مل هنأ نوري اوناكو .ةريخألا سمخلا

 يف مهجمدل وأ .مهّقحب فاحجإلل ّدح عضول ءاوس

 رظنب» ف ء.مهدحأ لوق ّدح ىلعو .عمتجملا

 .دوهيلاف ىراصنلا مهعبتيو ةنّسلا كانه ١ نييدوعسلا

 نمألا داس دقف ؛كلذ مغرو .«دوهيلا نم ىندأ نحنو

 نيب ام ةرتف يف ةيعيّشلا ءابسحألا قطانم مالسلاو

 يداصتقالاو يعامتجالا ءايتسالا يقب ذإ ء"5--8

 ةكلمملا ىف سيئرلا رايّتلا ناك اًملو .همظعم ىف ًاينطاب

 دقف ؛ةعيّشلا تاداعو ةديقع ذيني ةيدوعسلا ةيبرعلا
 قرش يف جيلخلا ربع ناريإ ةمئأ ةدايق ءالؤه سمتلا

 . الامش قارعلا ةمثأو ءءاسحألا

 لعج .مهتّيضق معدل ةيجراخ ةوق رفوت مدع نأ آلإ
 نورّيسيو يدوغسلا ماظنلا ناطلس نوبهري ءاسحألا ةعيش
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 تردن دقف لعفلابو .نيديدش سارتحاو ظفحتب مهنوؤش
 ثادحأ اهنمو ءءاسحألا ةعيش اهيف طّروت ىتّلا ثادحألا

 مهرثكأو ناكسلا تائم لاقتعا ىلإ تّدأو 13 رخاوأ

 نكل .ثعبلا بزحب ةقالع ىلع مهنأ ةجحب ةعيشلا نم

 ىلإ نيمهنملا ءامتناب الوأ قّلعتي مل انه رمألا نأ ودبي
 .نّتفلا ةراثإو نمألاب لب ءكلت وأ ةينيذلا ةقرفلا هذه

 تدلو دق 194174 علطم يف ناريإ يف ةروثلا نأ ودبيو

 ٌةودق اهوذخّتا دقو ءاسحألا ةعيش ىدل ًاديدج ًايعو

 ةيفاكلا ةعاجشلاب مهتذمو .لبقتسملا يف مهكولسل

 ىلع اوأّرجتي مل بلاطم عفرو يدوعسلا ماظنلا يدحتل

 لالخ ةروثلا دعب ام ناريإ تبعل دقو . لبق نم طق اهلثم
 ثيح ؛ءاسحألا يف عضولا جيجأت يف ًاّمهم ًارود 8

 ىلإ ةعيشلا وعدت ىرقلاو ندملا يف تاروشنم تلوودُت
 نم بيرالو يهو .ةمكاحلا ةرسألا عم نواعتلا مدع

 يف ايموي ةجؤرملا ةياعدلا تسكع دقو «ىيناريإ يحو

 لود ىلإ ةهججوملا ةيبرعلا ةغّللاب نارهط ةعاذإ جمارب
 ١9178 يفو ءاسحألا يف ًاضيأ تلوودت هنأ امك .جيلخلا

 تاربنب زاتمتو ةينيدلا ينيمخلا تاباطخل ةلججسم ةطرشأ

 نييناريإلا نييدايقلا ةمئألا ضعب هّون دقو .ةذاح ةيسايس

 نيرحبلاو ءاسحألاب «يناحور هليثمو يلخلخ هللا ةيآك

 نم «ةعيشلا ناوخإلا»”امهيف يناعي ناتقطنم امهو

 . مهتدعاسم يلاتلاب بجوتيو داهطضالا

 ىف ءاسحألا ىف بارطضا ةمالع لوأ تزرب دقو

 ف نيكل نع ةعيعلا ةداقلا حصفأ نيح ١9/4 فيص

 ىركذل صّصخملا ءاروشاع مويو .ًانلع ءاروشاع ءايحإ

 وه «لاتقلا يف نيّسحلا ثلاثلا يعيشلا مامإلا داهشتسا

 يف ةيلاعفنا ًةورذ ربتعُيو «.ةيمسرلا ةعيشلا تالافتحا مهأ

 ماكحلا ناكو .مّرحم رهش يأ ةينيّدلا مهتارتف ىربك
 ىلع ءءاروشاعب لافتحالا ايلك اومّرح دق نريدوعسلا

 . ةيعيشلا تاسرامملا ةيضاخو ةيماع نيب مهزيبمت ساسأ

 ةيشع يأ ,19794 ربمفون 18 يفف كلذ مغرو

 .دادحلا بكوم اومظني نأ الإ ةعيشلا ىبأ ءءاروشاع

 فلتخم ىف ةعيشلا فالآل تارهاظت ىلإ كلذ ىدأو

 هند عقاب هسا ثلوج ناهس .ةقطنملا ءاحنأ

 ىلإ تأ اهنأ امك ءاهيف ةدجاوتملا نمألا ىوق عم

 تبكلا نأكو ادبو .رجاتملا بهنو تارايسلا قارحإ
 .ريبعتلل ًاذفنم انه دجو دق دوقع ىلإ يقاّرلا

 ةيدوعسلا ةموكحلا مهتبلاطم نيرهاظتملا نع لقنو
 معدبو طفتلاب ةدحتملا تايالولا ديوزت نع فقوتلاب
 نم ديزمب اوبلاط مهنأ امك .ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا

 دح عضوبو .ةكلمملا يف تاورثلا عيزوت يف فاصنإلا

 دقو .ةيئسلا ةيرثكألا دي ىلع ةعيشلا يحب نالذخلل

 فرظ يفو «ةمكاحلا ةرسألل ةضهانملا تاراعشلا اوعفر

 يف تابارطضالاو تارهاظتلا تّدتما ةليلق تاعاس

 اهيفو ةروّنت سأر ةئيدمك نكامأ تلمشف .ءاسحألا

 «ةيطفتلا ةحيصو يجفخو ققابأ ندمو طفنلل ةافصم
 يأ لّقنُت ملو .نييربكلا ةوفصلاو فيطقلا يتنيدمو

 «نارهظلا يف ةريبكلا ةيكيرمألا ةيلاجلا دض فنع لامعأ

 يدوعس يناطيرب فرصم ىلع موجه ربخ درو هنأ الإ
 تلفي نأ رومألا مامز داكو .هذفانم تمطُح فيطقلا يف

 ؛نارهظلا لامش ندملا ضعب يف تاطلسلا يديأ نم

 تعراسف «ةقطنملا يف يطفنلا يبصعلا زكرملا وهو

 ًدصل يدنج فلأ نيرشع لاسرإ ىلإ ةموكحلا
 غلبو ءمهفتح صاخشأ ةذع يقل دقو . نيرهاظتملا

 امنيب «رداصملا دحأ بسح ًاصخش رشع ةعبس مهددع

 اطايتحاو .ءاسنلا هيف امب نيرهاظتملا نم تارشعلا حرج

 ىربك ةيدوعسلا تاطلسلا تلزع ؛تابغاشملا نم ديزمل
 فيطقلاب ةطيحملا كلت ًاديدحتو ؛ءاسحألا ندم

 ىلعو .ةقطنملا يف يعيش نكس عمجت ربكأ يوحتو
 ناردجف «.فيطقلا ةقطنم اوراز صاخشأ لوق دح

 ةموكحلل ةيداعملا تاراعشلاب ةاطغم تناك ةنيدملا

 . تاهباجملا ؛ءادهش» ركذتب تابلاطملاو

 «رابخألا هذه رمألا ةيادب يف نويدوعسلا ىفن دقو

 معنت ةكلمملا ىرقو تالحمو ندم» نأ ىلع نيدكؤم

 ةثالثب كلذ دعبو هنأ الإ .؛هلل دمحلاو نمألاو رارقتسالاب

 نأ ًالئاق ةيدوعس ةفيحص ىلإ ةيلخاذلا ريزو حّرص ؛ماَيأ
 ىلع ًأساسأ رصتقا» يقرشلا ميلقإلا يف لصح ام

 .؛ةليلق تاعومجم اهب تماق ةدودحم تارهاظت



 33 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعيشلا ةيلقألا

 ىلإ ًاددجم ةعيشلا لزن 0148١ رياربف علطم يفو

 ديعلل ًايرجه قباطملا رياربف نم لوألا يفو «عراوشلا
 عماجلا يف ةبطخ تّضح «؛ةطلسلا ينيمخلا مّلستل لوألا

 يف رهاظتلا ىلع ةعيشلا نم ديدعلا فيطقلا يف يسيئرلا

 امهو «ةراجحلاب امجّرو نافرصم مجوه دقو .قوسلا

 .ةكلمملا فراصم ربكأ ينطولا يراجتلا فرصملا

 ربكأ يهو ةلمعلاو ةفارصلل 841111 يحجرلا ةكرشو

 ةرايسو ًاصاب نوسمخ قرحأ دقو .ةكلمملا ىف فاّرص

 عير نتن امش «يلطعتلا «اجرهكلا يشكمت ول ناسا
 ينيمخلا روص اوعفر دقو نورهاظتملا بلاطو . صاخشأ

 . ربمسيد تاهباجم يف نيفوقوملا نع جارفإلاب

 ًايعامتجا ًاقلق ةفينعلا تابارطضالا تسكعو

 نع تمن امم رثكأ ؛ةعيشلا ىدل ًاديازتم ًايداصتقاو

 مدع نكي مل مهرظن يف جعزملاو .ينيذلا مهئايتسا
 ىرحألابو لب «يدادحلا ءاروشاع بكوم ميظنت ناكمإ

 ولو .مهنطو يف ةيناثلا ةجردلا نم نينطاومك مهعضو

 ءايحإ رظح يأ ينيدلا ءايتسالا ىلع رمألا رصتقا

 ناكل ؛يداصتقالاو يعامتجالا نالذخلا نود ؛ءاروشاع

 ًارظنو مهنأ امك .رمألل اوخّضر دق حجرألا ىلع ةعيشلا

 نكمت مدع اومهفت اوناكل «ةلوذلل يباّهولا عباطلل
 رئاعشلا ةسرامم نع يضاغتلا نم نييدوعسلا ماكحلا

 . ةيباهولا ةديقعلا بناج نم ةمّرحم اهنوكل ءانلع ةينيذلا
 نالذخلا ىلإ ةرورّضلاب يدؤيل نكي مل كلذ نأألإ

 ةعيّشلا روعش مقافت دقو .يداصتقالاو يعامتجالا

 ةجردلا نم نينطاومك مهعضو ءازإ بارطضالاو ةمقتنلاب
 ةدوجوم يدوعَسلا راهدزالا عبانم نأ اوكردأ نيح «ةينالا

 اهنم ةدافتسالا اومرخ دقو تاذلاب مهتقطنم طسو يف

 .ةيدوعّسلا ةّيرثكألا عم يواسنلاب

 يداصتقالاو ىعامتجالا بارطضالا اذه ىقب دقو

 ماظتلا ةاذاعتم نم ةعيشلا فّوُحت ببسب ١91/9 ىتح ًانطاب

 تذمأ «بيرقلا ىعيشلا ناريإ ىف ةروتلا ّنكل . يدوعَّسلا

 مهصقني ناك قيسبلاب ةقئلاراةرقلاه روعشر ءانيحألا ةييع
 مهتاعلطت سكعي «حجانو ديدج راطإ ىلإ ءامتنالاب
 ساسحإب كلذكو .نيواستم نينطاوم مهنم لعجيو

 ايطعأ ؛ةرولا حاجنو ينيمخلا راصتناو .ةيناثلا ةجرذلا

 دايسألا هجو يف فوقولل ةيفاكلا ةعاجشلا ةعيشلا

 امنيبو اذه . مهبلاطمو مهاواكشب ةرهاجملاو نييدوعسلا
 ماظنلا هاجت ضغبلاو ةوادعلا ةعيشلا ءايتسا دّلو

 ةنطاب تناكو ةنيغضلا هذه ةروثلا تلوح .يدوعسلا

 ةذر ةباثمب تابارطضالا رجفت ناكو . فنع ىلإ ؛هتياغل

 ةروثلا حاجن ىلع «نيئاتسملا ةعيّشلا ىدل ةيعيبط لعف

 «ةيناريإلا ةروثلا رارغ ىلعف .لعفلابو .ناريإ يف
 ةيعامتجالا ةمقئلا ءاسحألا يف تابارطضالا تكف

 نايَعلل رهظت يه اهو .ًاقباس ةّيفخ تناكو ةيداصتقالاو
 اذه ذختاو ءماظتلا ّدض ًاينيد رّذجتم جاجتحا لكشب

 ءءايتسالاو نالذخلل زمر ةباثمب ناك اينيد أنول جاجتحالا

 .ةعيّشلا نيب دضاعتلاو ةمحللا رصاوأ تقولا سفنب ٌدْشو

 ةيميظنتلا تارّوطتلا ضعب نأ ودبي كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 .فنع لامعأ ىلإ ءايتسالا لوؤحت ىف تمهاس دق

 ميظيتلا نمديزملا ارسم دن ةقيحلا» لا ةنجرألاو

 تاكبشلاو .يدوعَسلا داصتقالا يف لامعك مهجامدناب

 تبعل دق «ينيذلاو ّيماعلا اهيحانجبو .هذه ةيميظنتلا

 نع مهريبعتو يلاهألا ةئبعت يف ام ًارود بيرالو

 .يدوعسلا ماظنلا نم مهئايتسا

 تناك ءاسحألا تارهاظتف «نييدوعّسلا صخي اميفو

 سيسأت ذنم ماظنلا ههجاوي يعيش يسايس ّدحت لوأ

 نم ىلرألا تناك اهنأ امك ١9407« يف ةيلاحلا ةكلمملا

 يف «لماوع ةدعل ًارظنو . ةكلمملا اهدهشت يتلا اهعون

 اذهب ةعيشلا ةكراشمف «ناريإ نم ةقطنملا برق اهتعيلط
 ماظنلا ىلع تاساكعنا اهل ناك ,ءتارهاظتلا يف مجحلا
 ٠١ يف ةكم يف ربكألا عماجلا لالتحا نم ةروطخ رثكأ

 عم «نيدّرمتملا نم مذارش دي ىلع ١9194 ربمفون
 راجفنا دنع ةّرمتسم تناك لالتحالا ةّيلمع نأب ريكذتلا

 داس دقو .ربمفون ةياهن يف ءاسحألا يف تابارطضالا

 روهظ دنع ؛ةكلمملا يف ةمكاحلا طاسوألا يف قلقلا

 قلقلا اذه عفاودو .ءصعتسمو رطخ رصنعك ةعيشلا
 . ةددذعتم

 ةيطفتلا ةقطنملا وه ينرشلا ميلقإلا َنِإ ةهج نمف
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 دعبتسُي نكي ملو .هلمجمب داصتقالا ةزيكر لكشت يتلا

 ّنأ ةصاخ ؛طفتلا لوقح ىف ةّيبيرخت لامعأ ثودح رطخ

 يأ مههحع0 ةاوكتارأ» ةكرتفا نق: لماع فالآ ةعبس

 رطخو .ةعيشلا نم اوناك ةلماعلا ديلا لمجم نم 0

 بصعلا برض ىلع «ةعيشلا نم نيمئانلا ضعب مادقإ
 ريغ ةيطفتلا تآشنملا ىلع مهموجهب «ةكلملل يويحلا

 ءانبأ مهضّرحي وأ كلذ يف مهدعاسي دقو ؛ةّيمحملا

 ناك رطخلا اذه حبش نإف «ةرواجملا لودلا يف ةفئاطلا

 نمو .تابارطضالاو تارهاظتلا ىف قلقم لكشب الثام

 ةبيرغلا رصانعلا ضعب مايق لاخلا < ايقيأ قلقلا يعاود

 ضيرعتو «ةصاخلا اهضارغأل يعيشلا بضغلا لالغتساب

 لكشت نأ ًادج نكمملا نمف .رطخلل ةكلمملا رارقتسا

 .ةفّرطتملا دئاقعلا لّبقتل ةمئالم ةّيضرأ ؛ةيعيشلا ةفئاطلا

 ةعيش حبصُي نأ نم مئاذلا فوخلا كلذ ىلإ فاضُيو

 ةيناريإ ةدايق يديأ يف ةردقلا ةديازتم ةادأ .ءاسحألا

 ةعيش نأ دئاّسلا نظلا ناكو .ةكلمملل ةيداعمو ةفّرطتم

 ةيمالعإ ةلمحل ىلوألا ةطحملا الأ اوسيل ءاسحألا

 رئاس لمشت نأ لبق ىوقلا عيمجت ىلإ فدهت ؛ةيناريإ
 نيرحبلا يف ةصاخ .جيلخلا يف ةيعيشلا فئاوطلا

 . جيلخلا ةقطنم لك رارقتسا كلذب عزعزُّتو .تيوكلاو
 رياربف تارهاظت دعب رطخلاب ساسحإلا ديازتو

 ىلع ةيعاذإلا اهتامجه ناريإ تدَّعص نيح «

 ةعبش ضيرحن يف نويناريإلا عرش دقو .يدوعَسلا ماظتلا

 ؛«نييدوعسلا ماكحلا دض ضافتنالا ىلع ءاسحألا

 اهمكح ةيعرش نيضقانو ةّيكلملا ةرسألل نيضّرعتم
 انهو . ةيكلملا عم ىفانتي مالسإلا ْنأب نيججتحمو «تاذلاب

 :اهتلمح نمض ةيناريإلا ةعاذإلا هّئبت تناك اًمع لثم

 رهاظتي ةيدوعَسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ماظنلا نإ

 اقراغ ةايحلا يف اطمن لمي ةقيقحلا يف هنكل ؛مالسإلاب

 بعشلا لاومأ قرسي هّْنِإو .بيعلاو ثبعلاو خذبلا يف
 .نوجملاو رمخلاو رِسيملا يف سمغنم وهو ءاهرذبيو

 ةروّثلا ىطخ يف بعشلا ريسي نأ يف بجع نم لهف
 هقوقح ةداعتسال لاضتلا فنأتسيو ؛ فنعلا ىلإ أجليو

 ؟هشيع لئاسوو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعيشلا ةيلفألا

 فيطقلا بعش ايو «ةيروتلا ريهامجلا اهتَيأ
 ىعو الو ةفاقث ال ثيح ةيدابلا مكح اومواق . . .لطبلا

 لامعألاب ةاغطلا مكءادعأ اومواق ...ةراضح الو

 : ةيلاتلا

 ماظنلل ةضمهانملا تاراعشلا ةباتك اولصاو )١(

 ةصاخو تارايّسلاو ناردجلا ىلع كلذو .هساّرحو

 . ةيموكحلا ينابملا

 ..ةيروّثلا تابّيتكلا اوعّرو (0)

 .دومّصلاو ةمواقملا ىلع نينطاوملا

 تابرضلا هيجوتب ةّيموكحلا ىوقلا اوذحت (؟)

 يتلا فوتولوملا ليتكوك نيأ ..؟حالَسلا نيأ .اهيلإ

 ديدحلا نابضق نيأ ؟لافطألاو ءاسنلا ىّتح اهذعأ

 . ؟ةراجحلاو يصعلاو

 ىلع لبقم ينيمخلا نأ انه نويدوعسلا كردأ دقو

 فداهلا يئاعّدلا هطاشن لالخ نم درطم ديدهت ةسرامم
 ريثأتلا ةّوق مامأو .ءاسحألا ةعيش ضيرحت ىلإ

 مساح لكشب كّرحتلا ةرورض ىلإ اوهتنا «يناريإلا

 يف تابارطضالا نم ديزملا مههجاول ألإو «يروفو
 ماظتلا رّرق ءثادحألا ةادغ يفو اذكهو .لبقتسملا

 ءاهبناوج عيمجب ةعيشلا ةّيضق ةجلاعم يدوعسلا
 .يلاهألا عم بيهرتلاو بيغرتلا ةسايس دامتعابو

 «عساو ديعص ىلع فيقوثتو شيتفت تاّيلمع تلصحف
 ةئمتس عم نيينيدلا ءامعزلا نم ددع لاقتعا ىلإ تذأ

 ةتاهرألا نم رم قادم ماظكلا ىلإ : صلو ب صدت
 ديزملا ثودحل َءاقَّثا «ةيعيشلا طاسوألا ىف فوخلاو

 .فنعلا لامعأو تارهاظتلا نم

 اوعجشو 3

 راجفنا ّنأ ةكردم «ةيضقلا ةجلاعمل ليوطلا ىدملا ىلع

 يعامتجالا نامرحلا هردصمو ةعيشلا ىدل فاحجإلاو

 تارهاظتلا تعمم نأ امن ءلعفلابو .يداصتتقالاو
 ةموكحلا ترشاب ىّتح 2١48٠ رياربف ىف ةفينعلا

 ريمألا ةيلخاّدلا ريزو بئان هّجوتو «ةيبيغرتلا اهتاوطخ



 ىف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعيشلا ةيلقألا

 عمتجاو «تارهاظتلا نكامأ ىلإ زيزعلا دبع نب دمحأ

 رارقتسالاو نمألا ديطوت ةّمهمب لكوم وهو يلاهألاب
 نأب فرتعاو .ةيضقلا ةجلاعمل ةلماش ةّيجيتارتسا مسرو

 ةرسأ راهدزالا نم مهبيصن اولاني ملو اولمهأ دق ةعيّشلا

 اهيف فرتعي يتلا ةّرملا تناكو .ءاسحألا ناكس رئاسب

 اولَماعُي مل ةعيّشلا نأب ؛ةّيكلملا ةرسألا نم زراب وضع
 عاضوألا حالصإب دمحأ ريمألا دعوو .ىنسخلاب

 . ةعيّشلا نواعت ىلع لوصحلا طرشب اهنيسحتو

 «ةلماش ةطخ قيبطتب دمحأ ريمألا فارشإب رشوب دقو

 تنّمضتو .يلاهألل لضفأ يشيعم ىوتسم ريفوت اهفده

 سرادم ءانبو «عراوشلا تيفزت ةداعإو ءابرهك عورشم
 ؛ديدج ىفشتسم ىلإ ةفاضإلاب «تانبلاو نينبلل ةديدج
 عيراشمو «تاعقنتسملا نم ةريبك تاحاسم فيفجتو

 .تالصاورملاو ريراجملاو عراوشلا ةرانإ تاكبش عيسوتل

 نم مهأ حجرألا ىلع ناك ًارارق ةموكحلا تذخّتا امك

 قودنص» قيرط نع ضورق نيمأتب يضقي «كلذ لك
 لزانم ءانب نم ناكسلا نكمتي يك ««تاراقعلا ريوطت

 نم ةمخض ةيمالعإ ةلمجي ريبادتلا هذه تيظحو . ةديدج
 ةرطيس تحت ةعقاولا «ةيدوعسلا ةيفحصلا ةلاكولا» لبق

 ءاروشاع ةلطع لبقو .ةفاحصلا لمجمو ةموكحلا

 عورشم نع ةموكحلا تنلعأ 1918١« ربمفون يف عوبسأب
 مدق .ءاسملا سفن يفو .فيطقلا ةقطنم ريوطتل ديدج

 .هتيمنت ةيلمعو فيطقلا نع ايرابخإ اجمانرب نويزفلتلا

 وهو .ةفدصلا ديلو اعبط نكي مل نيثدحلا نيذه تيقوتو
 ماعلا يف ةموكحلا اهتلذب يتلا دوهجلا ردقب ريكذتلل

 دهف ريمألا دهعلا يلو بهذو .ةعيشلا ةحلصمل قباسلا

 ةايأ ةعتطت ءاروسساع لبقو رمأ نيح «كلذ نم دعبأ
 ءانثأ نيلقتعملا نم ىعيش ةئم نم رثكأ ليبس ءالخإب

 ةياعع تسوى اع راو 19ا/4 ربمفون تارهاظت

 .ركذُت ثادحأ نود ءاروشاع

 ًافارتعاو ةعيشلا ناكسلاب يموكحلا مامتهإلل ًاتيبثتو
 دبع نب دلاخ كلملا راز .مهنيب اميف دئاسلا ءودهلاب

 ىلعو اهيف ةيعيشلا قطانملا مهأ دّقفتل ءاسحألا زيزعلا

 ءانثأ اهخويش ًامود هقفاري ناكو .فيطقلا ةنيدم اهسأر

 .ءاروشاع دعب طقف مايأ ةسمخ تأدب يتلا هتماقإ

 ططخملا يف .ديدجلا ماظنلا فقرم اضيأ سكعناو

 يف ةديدع عيراشم نمضتي ناكو ثلاغلا يسامخلا

 «تايفشتسمو تادايع نم ةماعلا ةحّصلا تالاجم

 يف ىتح تانبلاو نينبلل ةديدج سرادم نم ةيبرتلاو

 .ءابرهكلاو ؛بايشلا ةشيعم حالصو ؛«ةيئانلا ىرقلا
 ًاضيأ مَمص دقو . . .خلإ هايملاو «ريراجملاو .فتاهلاو

 ةصاخ ةنجل تلكُش 148١« يفو .ةقطنملل ريبك راطم

 يف لاير رايلم قافنإل طيطختلل .دهعلا يلو ةسائرب
 . يقرشلا ميلقإلا يف ةديدج ةيئامنإ عيراشم

 ةيلعف تناك زجاوحلا ةلازإ يف ةبغرلا نأ رهاظلاو

 ةرورض ةموكحلا تكردأ ةهج نمف .نيفرطلا ىدل

 رعش ؛ىرخأ ةهج نمو «ةعيشلا هاجت اهتسايس ليدعت
 فقوملل ًارظن ءعاضوألا ميقت ةداعإ ةرورضب ءالؤه

 يف ةلصاحلا تارّوطتللو نويدوعسلا هاّنبت يذلا ديدجلا

 تارهاظتلا هب تهبوج يذلا عيرسلا عمقلاف . ناريإ
 لبقتسملا يف اهراركت يف ًادج نيدذرتم ةعيشلا لعج

 ةيمنتلا تاططخم نأ مث .ةيساق لعف تادرل ضّرعتلاو

 فقوملا يف حضاو لوحت ىلع لدت تناك ةديدجلا

 مهلاوحأ نأب نوعنتقي ةعيشلا لعج امم «يدوعسلا

 ريغ نم ىلاتلاب هنأو «نّسحتتس ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 طخ مهدامتعاب يدوعسلا ماظنلا اوداعُي نأ يدجملا

 ماهوأف ًارخآ سيلو ًاريخأو .نواعتلا لدب ةهباجملا
 ىتلا تاضخلا لعفب «لاوّزلا قيرط ىلع تناك ةعيشلا

 :رصسعلا برحلا كلذ. ةارثإ اهتم يناغث تناك
 نم مغرلاب هنأ اوكردأ دقو .قارعلا نيبو اهنيب ةرّمدملاو

 ةياهن يف نويدوعسلاف «ةفينعلا ينيمخلا تاياطخ
 يف ريثأتلا يف ىلوطلا ديلا نوكلني نيألا مه فاطملا
 تنكس دقف ةجيتنلا يفو .مهلاوحأ نيسحتو مهتايح

 قفدت كلذ ىلع دعاسو «ءاسحألا يف تابارطضالا

 ىف ًالزحت تلبس دقو رارمتساب تادعاسملاو لارمألا
 ْ . ماظنلا ةسايس

 فقرملل يلامجإ مييقت لدي .ساسألا اذه ىلع

 يف حضاو لّوحت ىلع ةيعيشلا ةيلقألا نم يدوعَسلا
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 يفو .تانيثالّثلا دعب صخأ لكشبو «نيرشعلا نرقلا

 يف ةلضأتم قباَسلا يف تناك ةيدوعسلا ةسايسلا نأ نيح

 ىلع مئاق وه ديدجلا فقوملاف ؛ةيباهو ةينيد تارابتعا

 ًالدبو .ةيدوعسلا ةسايسلل ىربكلا طوطخلاو حلاصملا
 «يسيئرلا لصافلا ةينيدلا تافالتخالا نوكت نأ نم

 دق ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهتايضتقفمف
 نم نيقلقب اوسيل نويدوعسلاو .يلوألا لماعلا تحبصأ

 اذهب نوّمتهم مه الو «ةينيد ةضراعم ةعيشلا لكشُي نأ

 نم نيفّوختم ىرحألاب مهنأ لب .ةينيدلا مهتّيوهب رادقملا

 دعب ام ناريإ برق نمو «ةّيوهلا هذهل ةيسايسلا داعبألا
 .ةروثلا

 لوألا مهّمه نأ حضاوف ؛«يعيشلا روظنملا نمو

 هنأ نم مغرلاب .«يعامتجالاو يداصتقالا مهعضو ناك

 . ةينيدلا مهتيّرحب ةقّلعتم عفاود ةعيشلا ضعبل ناك امبر

 ةنكاس قباسلا يف ةيعيشلا ةيلقألا تناك نأ دعبو

 نم ناريإ يف ةروثلا لضفب تنكمت دقف «ةفّوختمو

 نأ دعبو نكلو .ًانلع اهبيلاطمب ةرهاجملاو ضوهنلا

 بساكملا نم امهم ابيصن اوزرحأ مهنأ ةعيشلل حضتا
 ماظّنلا يّذحتل يساسألا مهعفاد ىفتخا ؛ةيداصتقالا

 مدع يف بجع الف «فورظلا هذه يفو .يدوعسلا

 ةعيش دنع تارهاظت وأ ةبضاغ تاراجفنا ثودح

 لمجم نوك ىفاالو 198٠., رياربق دعب ءاسحألا

 ًاملع «نغمتلاب دي رمأ وهو .ةرقتسمو ةئداه ةقطنملا
 ثب يناريإلا ماظتلا لصاو «ةبقحلا هذه ةليطو هنأب

 عيزرتو رشنو ؛ةيبرعلا ةغللاب ةصاخلا ةيعاذإلا هجمارب
 دض ضافتنالا ىلع ءاسحألا ةعيش ًاضّرحم «تابّيتكلا

 بابسألا نأ ىلع ىفاضإ ناهرب وهو .ةكلاملا ةرسألا

 ةطبترم تناك :ينبعلا ءايتسالا ءارو ةنماكلا ةيساسألا

 تأدب نأ ذنمو .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا مهعاضوأب

 ةّين يأ نع اولختو ةعيشلا يضر «لئاسملا هذه ةجلاعم

 الف كلذ عمو .يدوعسلا ماظنلا ةهباجم وأ يّذحت يف

 يف روهظلا ىلإ ةضراعملاو ءايتسالا ةدوع داعبتسا بجي

 عاضوألا يف تارّيغت ثودح لاح يف ؛ةعيشلا فوفص

 ناريإ يف) يجراخلا نيديعصلا ىلعو :«لبقتسملا يف

 طساو يف ةسدقملا نكامألا

 يلخادلا وأ (جيلخلا لود يف ةيعيشلا تاعومجملاو

 .اعم نينثالا وأ (ةيدوعسلا ةسايسلا يف)

 (كربلوك بوقعي)

 (ةيزيلكنإلا نع مجرتم لاقملا)

 طساو يف ةسدقملا نكامألا

 اهب ةصاخلا ةسدقملا اهنكامأ ةقطنمو ةظفاحم لكل

 ةيقب لثمو «ىرخألا ةقطنملا اهب عمست مل امبر يتلاو
 ةسدقم دقارمو نكامأ طساول ءقطانملاو تاظفاحملا

 اهب اوكربتيل ءًانايحأ قطانملا ةيقب نم «سانلا اهيلإ دفاوتي

 .هباش امو اهل مهروذن اوفويلو

 يه ربتعت دقارم ةثالث ةيلاتلا تاحفصلا يف حرشأسو

 «ةفيرش ةيولع»و ءارون ديس» دقرم يهو ءرهشألا
00 

 ديس نب نيساي ديس نب رون ديسلا وهو :4رون ديس»

 بستتكا اذل لَو لوسرلا ىلإ هبسن يهتني «قالعلا رطم
 .«ديسا بقل

 يف ةميدقلا توكلا زكرم يف اذه انديس دقرم عقي

 ةنيدملا عسوت دعبو .«رون ديس ةلحم» ةامسملا ةلحملا

 .ةنيدملا بونج يف هعقوم حبصأ ينارمعلا

 هتافوو هتدالو خيرأت ةفرعم طيضلاب عطتسأ مل

 اهنم تففشتسا يننأ الإ .«كلذ يف تاياورلا تفلتخاو

 .رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف ناك هدلوم نأ

 زواجتي مل هرمعو تام هنأ ليق دقف «هتافو ةيحان نمو
 ؛باغ» هنأ ىرخأ ةياور لوقت امنيب «ثالثغلا وأ نيتنسلا

 هكسمي نأ دارأو هدلاو هدراط نأ دعب «ةنس(7١» هرمعو

 ديس ًانايحأ ىمسي كلذل «نايبصلا دحأب «روش» دق هنأل

 هل ينب  هتبيغ وأ  هتافو دعب هنأ ءمهملا «بياغلا رون

 هل اورذنيو هب اوكربتيل سانلا همؤي ًارازم حبصأ حيرض

 نأ امك .مهتابغرو مهتاينمأ ققحي نأ هاسع ؛روذنلا

 ءارقفلاو لافطألا اهيف نفدي ةربقم حبصأ هتيانب نم امسق

 ال - فجنلا ىلإ رفسلا تاقفن لمحت نوعيطتسي ال نيذلا

 يشفت دعب ةربقملا هذه «تطشن» دقو .- نآلا اهيف نفدي



 طساو يف ةسدقملا نكامألا

 . سانلا نم ريبك ددع تامو .ةضيهلا ءابو

 تلءاضت - هتقو يف ةينيد ةيمهأ رون ديس بستكا
 ىمسي ام وأ) ريطاسألاو صصقلل ةجيتن  نآلا ًاريثك

 رون ديس حبصأ :هلوح تكيح يتلا (؛نيهاربلا» ًايبعش
 ئررت يتلا .اةكيالملا»و «لطانطلا» لبق نم «انوكسم»

 .هباش ام زعام وأ اهخارفو ةجاجد لكش ىلع ًانايحأ

 انبعوتسي ال ءًادج ةريثك تاياكح ءايشألا هذه نعو

 . ةليلق فتن ركذل الإ لاجملا

 ءاليل «رون ديس ةلحم» يف ريسي صاخشألا دحأ ناك

 «تقولا كلذ ىف «رون ديس لطانط» ةرثكل أرظنو

 هنأل ؛2”«طيخملا# نولمحي ةقطنملا كلت ناكس ناك

 هنم فاخي يذلا «برجملا»و ديحولا حالسلاو ةادألاا

 الإ هللا حمس ال  «الطنط» تيأر اذإ كيلع امف لطنطلا

 لوقلا اذهو طيخملا علطا حار "”فكوا :هل لوقت نأ

 هطيخي «طيخملا» نأل حيرلل هيقاس قلطي هلعجي نأب ليفك
 .كرحتي هلعجي الو

 «هنيهاربا"و رون ديس لوح تاياكحلاو ريطاسألا

 ثارت ىلع ئراقلا علطيل اهنم ًأامسق درسأس ؛ةريثك

 اموي رون ديس ىطتما ءالثمف .قباسلا اهداقتعاو يتنيدم

 ام ناعرس ىيتلاو «هيلع ريست تناك ىعفأب كسمأو ًاطئاح

 ذخأ طئاحلا اهب برضي أدب امنيحو ءاصع ىلإ تلوحت
 ناهذأ يف ةقلاع لازت ال .يجنزلا مداخلا ةصقو .ريسي

 اموي قرس ايجنز امداخ نأ اهتصالخو .؛نيريثكلا
 كلذ ىف ةريبك ةيدنه ةيصخش ةنبا هتالوم تاغوصم

 :ناتسبلا يف اهنفدو ؛مامحلا ىلإ تبهذ امنيح .تقولا

 «مداخلاب تكش ءاهتاغوصم ةنبإلا تدقتفا امنيحو

 مسقلا اذهل ةجيتنو ءاروز مسقأف .رون ديسب هتفلحتساو
 ةنينقب كسمأو «ةيريتسه ةلاح مداخلا تباصأ روزملا

 قرحاو طاخش دوع لعشا مث هسبالم ىلع اهبكسو طفنلا

 .ةريبك ةربا )١(

 افق (0)

 : ةريهشلا ةلوقملا تأشن ةثداحلا هذه نمو هسفن
2 (). 3 

 هتراش تلئيبرون ذيساا

 ن9 مادشد 5 هديب دبعلاو

 اري لوح كلذل ةحتو ونك لنطاوأ قكخيو

 *. رب كسمأ رون ديس نأ ًاضيأ ىكحيو !'*”«ريج» ىلإ
 !ءادوس ةمحف ىلإ لوحتف ًابرقع

 ىواهتيو مدهتي رون ديس ءانب ذخأ اذه انموي يف
 تاميمرتلا هكرادتت مل ول ًامامت طقس امبرلو ا

 روذنلاو هيلإ نيدفاولاو «راوزلا» نأ امك «تاديدجتلاو

 مرحم رهش نم رشاعلا يفو ء«ًادج ةريبك ةجردب تلق
 .ريبطتلل الحم نوكي

 ديس تنب ةفيرش ةيولع» دفرم وه يناثلا دفرملا
 ةلالس ىلإ ًاضيأ اهبسن عجريو .؛«يلماعلا نسحم

 اهحيرض عقي «ةيولع" بقل تبستكا كلذلو ةلوسرلا
 زكرم نم تارتموليك ةثالث براقي ام دعب ىلع نآلا
 ىلع .«ةيسابعلا» ةقطنم يف عقت تناك نأ دعب ؛ةنيدملا

 نم ءارضخلا اهتبق ةيؤر بكارلا عيطتسيو «ةرصبلا قيرط

 . توكلا قرفمب هرورم ءانثأ ةرايسلا

 لاقي ذإ ؛ةفيرط ةصق ةيولعلا هذه حيرض ءانب ةصقو
 ةافوتملا ةيولعلا مانملا يف ىأر '””«نابللا ناولع» نأ

 ةلالس نم ةيولع اهنأب هتربخأو هراد نم برقلاب ةنوفدملا

 ءارج نم ينتغيسو اهل ًاحيرض ينبي نأب هترمأو ءلوسرلا
 سانلا حارو .ةيسابعلا يف حيرضلا ىنبو .كلذ

 لق ببسلا اذهلو «اهتراش؛ ةوقل ارظن ءاهيلإ نودفاوتي

 «يفشت» تحارو ءروذنلاو «راوزلا» نم رون ديس ديصر

 نم بلط نمزلا نم ةدم دعبو «دارملا «يطعت»و سانلا
 ةجيتن ةيلاحلا هتقطنم ىلإ حيرضلا 00 نأ «ناولع»

 لعفي نأ رطضاو «ةيسابعلا ةقطنم ىلإ نارمعلا لوصول

 .ترهظ .تناب )١(

 .قرح (0)

 .تبابلجلا (*)

 .راق (:)

 .روخفملا ريغ قوباطلا عناص ىنعمب انه نابللا (0)
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 ءاهحيرض مده نأ دعب هتيب ىلإ اهلقنو كلذ «ناولع»
 ماظع ةيؤرل سانلا هروزي ءًاميظع ًارازم هتيب حبصأو

 دوقتلاب نومري مهو ؟'"«تشطلا» يف ةعوضوملا ةيولعلا
 .يلاحلا اهلحم ىلإ اهلقن مث نمو . هيف

 ةلاصأ ىلع لدت ةريثك «نيهارب» ةفيرش ةيولعل نإ
 نم «مقتنتو» اهنم صخشلا هبلطب ام ؛«يدؤت» يهف ءاهبسن
 يذلا صخشلا «تتامأ# ًالثمف ءاهب نيرخاسلا صاخشألا

 اهنأ امك !«ةيسابعلا» لوألا اهلحم نم اهلقنب رمأ
 !هرسكو ؛اهبحب# ثبع لفط دي «ترسك»

 غلبم هيخأ ةجوز نم قرس ًاصخش نأ ًاضيأ لاقيو

 ىلإ ىدأ امم «ةيولعلاب ًاروز مسقأو ءريناند ةسمخ
 اهدلاو فطعتسي نأ رطضا كلذل .للشلاب هتباصإ

 - تاونس ثالث لبق هللا هافوت  ؟ناصج»؛ يف نكاسلا

 ءاتشلا يف ًاموي نيعبرأ ةدمل اهيف مانيو بهذي نأب هربخأف

 نأ دعب هتدرط '"'”ةميكلا» نكل ,؛كلذ لعفف .«سراقلا

 لواحت املك اهنأب اهتربخأو مانملا يف ةيولعلا تأر
 ديرت ال اهنأو ءاهل ًاطبارم ًاصخش ىرت ءًاليل جررخلا
 !كلذ

 مفشتسم ليزن ناك ًالولسم نأ ًاضيأ ىكحبو
 هل جالع ال نأب «يئاصخألا بيبطلا هربخأ ««ةثيوتلا»

 ةيولعلا ةبق ىأر هقيرط يفو هتقطنم ىلإ باهذلا ررقو
 ًالسلسم ًافورخ اهل رذن اهرمأب هوربخأو اهنع لأس املو

 يقب  هضرم نم يفش العفو «لسلا نم يفش نإ ديدحلاب
 يف لسلا ضرمب تتام اهنأ ئراقلا يزيزع فرعي نأ

 .نرق عبر لبق تيفوت دقو -!اهرمع نم ةسداسلا

 نب دباعلا دمحم ديسلاةدقرم وه ثلاثعلا دقرملا

 .«نسحلا وبأ ديس» ىمسملا :(ع)رفعج نب ىسوم
 يح يف عقي .َومظعألا لوسرلا ىلإ هبسن عجري
 نم دحاو رتموليك دعب ىلع  ًاقباس راونألا  ةماركلا
 . ةظفاحملا زكرم

 .تسطلا )١(

 . حيرضلا رمأب ةمئاقلا ()

 طساو يف ةسدقملا نكامألا

 ةحوللا هذه كعلاطت «هحيرض ىلإ لخدت تنأو

 :يتأي امب «ةبوتكملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تبا َلْمأ سحرا ْمْكحَع بدي هلل درب امثإ>
 هاندأ نوعقوملا اننإ . ميظعلا هللا قدص «اريهظت ٌروَطبو
 «ليخدلا هط دبعو نيمأ جاحلاو لدبع دبعو ذيال يداه

 هثآكك نسحلا وبأ دمحم نأب انعلطت ام بسح دهشن

 نب دباعلا دمحم ديسلا وه ةيحالفلا ةيحان برق نوفدم

 ةدمع باتك يف اندجوو ةهكقت رفعج نب ىسوم مامإلا

 ًادانتساو ١57 ص بلاط ىبأ لآ باسنأ ىف بلاطلا

 وبأ دمحم نأب هللا دسأ ا خيشلا لوقل ًاتوبثو كلذل

 نب ىسوم مامإلا نب دباعلا دمحم وه نسحلا
 دقو ةثلكت يلماعلا بيبح خيشلا كلذ ديؤيو هيكياظ رفعج

 نوثالثو ةئام هرمع زواجتي يحانم رطم نم كلذ تبثأ
 هنتي نسحلا وبأ ديسلا ربقل مداخ ميقم وهو يفوت ةنس
 حيرضو نحص هلو ةبق هيلعو ًاديشم ربقلا ناك لوقي

 ىلإ ةماخرو ءام رئبو نحصلا ىلإ قصالم دجسمو
 يفو هتافو خيرأتو همسا اهيف ةرخصو ةالصلا تاقوأ

 كارتألا نيب تراد يتلا ١914 ةنس ىمظعلا برحلا

 اومده كارتألا نأ الإ .توكلا يحاون يف زيلكنالاو

 مامإلل رثأ ّقبي ملو مهنوؤشل قوباطلا اوذخأو ةبقلا
 دعبو ًافصفص عاق هولعجو ائيش هثك نسحلا وبأ دمحم

 دجوت ملو نيملسملا نم ةعامج لبق نم ديش كلذ
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 - ليخدلا هط دبع  نيسحلا دبع نيمأ دمحم جاحلا

 ناديع جرف بايذ  ذيال يداهلا دبع  لدبع دبع

 . ىسوم هللا دبع - نيسح دمحم

 ديس («ةراش# «تبثتا ةريثك صصقو تاياور كلانه

 .«صيصاكملا عبساب ىنكي ًالثمف ؛نسحلا يبأ

 وأ اهدارفأ دحأ بنذأ اذإ .ةفورعم ةليبق صيصاكملاو

 هتبهرل «نسحلا يبأ ديسب هوفلحتسي نأ فاخي قرس
 , ةنم



 طساو يف ةسدقملا نكامألا

 اقرس نيصل نأ :لوقت .هنع ةميدق ةياور كانهو

 تاقورسملا بحاص هجوت امدنعو «تاقورسملا ضعب

 هب امسقأ «نسحلا يبأ» ىلإ امهيف كوكشملا نيصللا عم

 امصاخت ىتح «ًاليلق هنع ادعتبا نأ ام نكلو روز

 ةقلطب رخآلا برض نأ الإ امهدحأ نم ناك امو امهنيب

 رعشلا دخأو طئاح يف تقصتلاو هتهبج تراط اذل ةيقدنب

 . فجتري اهيلع يذلا
 ًانهدو ةداجس اوقرس صاخشأ ةئالث نأ ًاضيأ لاقيو

 مل امنيب ةقرسلاب مهدحأ فرتعا «ديسلا لامعأب مئاقلا نم

 امهدحأ توم ىلإ ىّدأ امم ء«نايقابلا نانثإلا فرتعي

 يف هطبر هفشي ملو ًانونجم حبصأف رخآلا امأ «لسلاب
 .ديسلا حيرض

 ًاصاصر رطمت تناك ءامسلا نأ كلذك ىكحيو

 ند اذا نأ الإ ءنلرألا ةيملانلا ترخلا نانإ:لباكقو

 . بصي مل نسحلا يبأب نيمتحملا
 ,هقوباط اوقرسو هومده نيذلا كارتألا نع ىكحيو

 مهماظع لازت الو اوتامو مهنع تعطق دق ةنوعملا نأ

 .ةدوجوم ةسوردملا مهروبقو

 دادحلا يدهم قيفش

 لاقم ىلع بيقعت

 طساو يف ةسدقملا نكامالا

 نم ةسداسلا ةنسلا نم سماخلا ددعلا ىف تأرق

 نكامألا» ناونعب ًالاقم ةرهازلا ىبعشلا ثارتلا ةلجم
 دقو دادحلا ينييم قيلع دس ياو ل ةييتكملا

 ةبحرلا هملاعم يف لوجأ انأو تقولا ضعب تعتمتسا

 بجاوحو «تبصن ضراوعب تئجوف ينأ ديب . ءودهب

 ين درو ام ضعب ىلإ رظنلا تفلتسأ ينتلعج «ترهش
 . اهيلإ هيبنتلا نم دب ال ناك دراوش نم لاقملا

 يف ةسدقملا نكامألا نع هلاقم يف فلؤملا زكر - ١

 ْ ..طقن ةقاؤا نوت قلق طبباو

 . قالعلا رون ديسلا ربق :لوألا

 يبأب فورعملا دباعلا دمحم ديسلا ربق :يناثلا

 . نسحلا

 ا/ه

 ربتعي يتلا ىرخألا روبقلا ةيقب ىلإ رشي ملو .يلماعلا
 :اهنمو «ركذ امم مهأ اهضعب

 . ليلجلا يعباتلا ريبج نب ديعس ربق -أ

 .اهيلإ بست ةريبك تاعاطقإ سباس رهن ىلع هل تناك

 مالكلا ءيجيس يذلا «يرئاحلا دمحم ربق -ج

 . ًابيرق ثيدحلا ءانثأ  ًاضرع هيلع

 بتاكلا هيلإ راشأ يذلا لومشلا يفتني انه نمو
 نلإ طعبارب يف ةسدصتسلا يكامألا لوح نوماملا
 .مولعم راطإ يف صيصختلا

 لوح هركذ ام بتاكلا اهيلإ راشأ يتلا رومألا لوأو

 رشي ملو «قيض راطإب هدح دقف «قالعلا رون ديسلا ربق

 ىوس روكذملا ديسلاب فرعت مل ةرباع ةراشإ الإ هيلإ
 . سانلا نم ماوعلا اهلقانتي يتلا ةنهاولا تاماركلاب

 ديسلا ريبكلا ةمالعلا نبإ وه اذه ًارون ديسلا نأ ىلع

 ديسلا نبا رطم ديسلا نبإ ه١٠12١ ةنس ىفوتُملا نيساي

 شيورد نب دمح نب دمحم نب نيسح ديسلا نب ةلاسر
 دبع نبا نوجلا ىسوم ىلإ هبسن يهتني يذلا «ينسحلا
 طبسلا نسحلا مامإلا نب ىنثملا ةرمعللا نإ يقحملا هللا
 ةوخأ رون ديسلل ناكو . بلاط يبأ نب يلع مامإلا نبا

 ىمسألا لثملا اوبرضو ملعلا نم ًارفاو أظح اولان ءالضف

 ةنس ىفوتملا قالعلا يلع ديسلا مهف .بدألا يف

 .داوج ديسلاو .فورعملا بيدألا ملاعلا ه6

 فلتخم سوفن يف ةيماس ةلزنمو ؛عيفر هاج امهل ناكو
 .تاقبطلا

 بقع الو «نيرشعلا دودح يف ًاباش رون ديسلا يفوت

 .هل

 يمس نم ربق نع هركذ ام رظنلا دراوم نمو - ؟

 ربق هنأ نم ًارخؤم هنع عاش ام ركذو «نسحلا ابأ ًادمحم

 ًادهشتسم ءرفعج نب ىسوم مامإلا نبا دباعلا دمحم

 لآ يداه خيشلاو «يلماعلا رجاهملا بيبح خيشلا مالكب



 ةرككبملا ةمامإلا أ

 .اهيلع ّصن يتلا ةيخيراتلا ةقيثولا بسح ؛هللا دسأ

 «بسنلا ملع يف امهل عاب ال ناروكذملا نالجرلاو

 نم اناك نإو «تاداسلاو رباكألا رباقم نييعت ىفالو

 ًادمحم َّنأ ىلع ؛هلوصأو هقفلا باوبأ ىف نيصتخمل فيولا

 زا نا ريغ قل اق وم نامت نو: ىيوتا ماما نيإ دباعلا

 زفق ْنْمف . خيراتلا لاجرو نيباسنلا عامجإب ناريإ دالب

 !؟طساو ىلإ ناريإ نم دباعلا ربقب

 دمحم فيرشلا ديسلا هديفح طساو يف ربق ؛لجأ
 ال طشباو هالي وم ةروباتم ىلإ ةيشناا ىوناشلا ىرئاسلا

 دباعلا نب باجملا ميهاربإ نبإ ؛روباخلا ريد ىلإ
 . «راكعلا»ب ةماعلا دنع فورعملا وهو .روكذملا

 سنوي خيشلا البق مهولا اذه لثم يف عقو دقو

 ءارماس نم رودلا ىف دوجوملا ربقلا بسن اذإ ىئارماسلا

 2مل جل ال ستاطلاو ةيوكدملا دباعلا دمحم ىلإ

 يف همسال فدارملا هبقلو «يبرع لصأ ىلإ تميال نمم

 . كلذ ىلع لدي ريسلا بتك يف دراولا خيراتلا بتك

 يف مهضعب تارابع لقني يئارماسلا ْنأ فيرطلاو

 هلمتحي ال ام طبنتسيف روكذملا ربقلا بحاص ةمجرت

 مامإلاو خيشلاب هاَيإ نيخرؤملا فصو لعجيو ؛ظفللا

 . رفعج نب ىسوم مامإلا نبإ هنأ ىلع ًاليلد

 . باوصلا نع لزعم يف كلذ لكو

 وهف موعزملا نسحلا يبأ دمحم ربق لوح انقيقحت ام
 روبقلا نم هّلعلو .ةلوهجملا روبقلا نم ةقيقحلا يف

 دحأل هنإ ليق امبرو .اهل لصأ ال ىتلا «ةيلعجلا»

 0 ا
 اذه تيبثت ىف ىقيقحلا هنزو هل يأر انعلاطي نكلو

 نإ اق دقق .«دناعلا يحس رق اطبخ نآلافوزمملا زيقلا

 مامإلا نب فرشألا رمع نب يلع نب مساقلا نب دمحم

 ناقلاطلاب جرخ هنأ ذإ . طساوب تام نيدباعلا نيز يلع

 هللا دبع هبراح مث رهشأ ةعبرأ اهب ماقأو «ءمصتعملا مايأ

 مث «سبحف دادغب ىلإ هذفنأ مث «هيلع ضبقو ءرهاط نب
 . سبحلا نم تلفأ

 هنأ ليق ««نييبلاطلا لتاقم» يف جرفلا وبأ لاقو

 تامف ناقلاطلا ىلإ حيحصلا وهو طساو ىلإ ردحنا

 .اهب

 .دادغبب تام ءيزوملا بلاط وبأ لاقو

 .نآلا ةماعلا دنع رهتشملا وه اذه هيمس لعلو

 ةقيرش ةيولعلا دفزمت - اليات 0 اةيعا دن رمل نكذلا#

 يلماعلا نسحم ديسلا مساو .يلماعلا نسحم ديسلا تنب

 ديسلا ريبكلا ةمالعلا ىلإ نهذلا فرصني قلطأ اذإ

 نايعأ» ةعوسوم بحاص ىلماعلا نيمألا نسحم

 هبسن يهتنملا «ةريهشلا تاكرسلا هو «(ةعيشلا

 نب ديهشلا دير نب ةعمدلا ىذ" نيشحلا نب ىسيع ىلإ

 كلذ ركذ امك ؛نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز مامإلا

 لوقلا» ىف يدادغبلا ىنسحلا راتسلا دبع ذاتسألا انقيدص

 ْ ْ . طوطخملا «مساحلا

 نم ال قارعلا يف بقع نسحم ديسلل فرعي ملو
 مهرهشأ نانبل يف هدالوأ امنإو «ثانإ نم الو روكذ

 .نيمألا نسح ذاتسألا رعاشلا بيدألا هدلو

 ريغ اذه ىلماعلا ًانسحم ديسلا نأ ريدقت ىلعو

 ًاعفد كلذ ىلإ ةراشإلا يغبني ناكف ؛نيمألا اننسحم

 .سبللاو مهولل

 نكامألا لوح ىل تّنع تاظحالملا ضعب هذه

 :يفيزاتلاةوويملل الادكتما اهكرخس طساو نذ ةيدقنلا

 .ىرخأ ةهج نم ةيئارتلا ملاعملا ىلع أظافحو .ةهج نم

 .اهنييعتو دقارملا قيقحت يف غارفلا ضعب دست ْنأ ىسع

 م191/0 _ دادغب

 ينيوزقلا تدوج ملقب

 ةركيملا ةمامإلا

 نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 هلآو نييبنلا لضفأ ىلع تاولصلا لضفأو ميحرلا

 مامإلا ةافو ةبسانمب عمتجن مويلا «نيرهاطلا نيبيطلا
 هللا ردق يذلا داوجلا مامإلا مالسلاو ةالصلا هيلع عساتلا

 ىلع مامإلا اذه دوجو سفن نوكي نأ ىلاعتو هناحبس
 ةديقعلا ةحص ىلع ًاناهربو اليلد تيبلا لهأ ةايح طخ



 نب ةركبملا ةمامإلا

 ةالصلا مهيلع تيبلأ لهأ ىلإ ةبسنلاب نحن اهب نمؤن يتلا
 يهو مامإلا اذه عم تدجو يتلا ةرهاظلا نأل «مالسلاو

 ةلوفطلا نس يف دعب وهو ةمامإلل صخشلا يلوت ةرهاظ
 مامإلا نأ ىلع عمجيو قفتي خيراتلا نأ نيانسأ ىلع

 ''"نينس عبس نع ديزي ال هرمعو هوبأ يفوت داوجلا
 اينيدو ًايحور ةيعيشلا ةفئاطلا ةماعز ىلوت هنأ اذه ئنعمو

 .نينس عبس نع ديزي ال وهو ًايركفو ًايملعو

 ةمئألا ةايح يف ةرم لوأل ترهظ يتلا ةرهاظلا هذه

 اهاتسرد ول موتا ةالسلا هيل دارجلا ءانألا قف
 عانتقالل ةيفاك اهدحو اهنأ اندجول تالامتحالا بسحي

 هيلع داوجلا مامإلا هلّثمي ناك يذلا طخلا اذه ةيناقحب

 رخآ ًاضرف ضرتفن نأ نكمي فيك ذإ ؛مالسلاو ةالصلا
 نع هرمع ديزي ال صخش يف ةيعقاولا ةمامإلا ضرف ريغ
 تالاجملا لك يف ةفئاطلا هذه ةماعز ىّلوتيو نيئس عبس

 ال عوضوملا اذه يف ؟ةينيدلاو ةيهقفلاو ةيركفلاو ةيحورلا
 اذه حوضوب اهيدل فّشكتي مل ةفئاطلا نأ ضارتفال لاجم

 ةماعز نكت مل تيبلا لهأ يف مامإلا ةماعز نأل «يبصلا

 ناطلسلاو ؛«كلملا ةهّبأو ءشيجلاو «ةطرشلاب ةطوحم

 ةرعد ةماعز نكت ملو ؛هتيعرو ميعزلا نيب بجحي يذلا
 ىتلا ةيمطافلا وأ ةيفوصلا تاوعدلا ليبق نم ةيّرس

 يكل ةوعدلا هذه دعاوق نيبو ةوعدلا سأر نيب بجحت

 ناميإ عم هتيعر نع ًابوجحم ناك سأرلا اذه نأ ضرتفي

 . هب ةيعرلا

 تناكو «ةفئاطلا مامأ ًافوشكم ناك تيبلا لهأ مامإ

 اهلئاسم ىف ةرشابم هعم لعافتت اهتاقبط لكب ةفئاطلا

 ءابالاو + ةيفالجسالاواةيحورلا اهانانعت' ينو :ةيعيدلا
 نومأملا ىلع ٌرصأ هسفن مالسلاو ةالصلا هيلع داوجلا

 ىلإ عوجرلاب هل حمسي نأ يف دادغب ىلإ همدقتسا امنيج
 ىلإ عجرو ؛ةنيدملا ىلإ عوجرلاب هل حمسو ؛ةنيدملا
 . ةنئيدملا يف هرمع رثكأ وأ هرمع ةيقب ئضقو ؛ةنيدملا

 مالسلاو ةالصلا هيلع داوجلا مامإلا ىضق دقف نذإ

 .ال ص 06ج راونألا راحب ()

 وهو .حرسملا ىلع وهو هرمغ لك وأ ؛هرمع رثكأ
 تاقبط فلتخم مامأ ءنيملسملا مامأ فوشكم

 «هتمامإو هتماعزب نونمؤملا ةعيشلا مهيف امب نيملسملا

 مامأ ًانوشكم داوجلا مامإلا نكي مل هنأ ضارتفاف

 ةقالعلا ةعيبط فالخ صوصخلاب هتفئاط مامأو نيملسملا

 مهدعاوقو تيبلا لهأ ةمئأ نيب ةيادبلا ذنم تئشنأ يتلا

 نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإ ًاصوصخ :نيملسملا ىف ةيبعشلا

 لبق نم ةصاخ اوس هيلع عاطل ساق ةارجلا ءامألا

 . اهنوفرعت يتلا ةصقلا يف نومأملا ةفيلخلا

 يملعلا ىوتسملا نأ ضارتفا وهو رخآ ضارتفا ىقبي
 .ءعوضوملا اذه هيلع ربعي ناك ذئتقو ةفئاطلل يركفلاو

 ّيحورلاو يلقعلاو يركفلا ىوتسملا ىلع ناكمإلاب ناك
 سيل وهو لفط ةمامإب ةفئاطلا هذه قذصت نأ ةفئاطلل

 ةفئاطلا هذهل يخيراتلا عقاولا هبّذكي امم ًاضيأ اذه .مامإب

 هذه نإف ءيهقفو ّيملع ىوتسم نم هيلإ تلصو امو
 يكن قداصلا مامإلاو رقابلا مامإلا اهفْلَح دق ةفئاطلا

 يمالسإلا ملاعلا يف يمالسإلا ركفلل ةسردم ربكأ اهيفو

 نيليجلا نم نوكتت تناك يتلا ةسردملا «قالطإلا ىلع

 يك مظاكلاو قداصلا مامإلا ةذمالت ليج نيبقاعتملا

 ناذه ؛مظاكلاو قداصلا مامإلا ةذمالت ةذمالت ليجو

 هقفلا نيدايم يف ةفئاطلا هذه سأر ىلع اناك ناليجلا

 بناوج لكو ؛قالخإلاو ثيدحلاو مالكلاو ريسفتلاو
 . ةيمالسإلا ةفرعملا

 ىوتسملا نأ ضرتفن نأ نكمملا نم سيلف نذإ

 ءاذه لثم هيلع ربعي ناك ةفئاطلا هذهل يملعلاو يركفلا

 نعلا ةسركملا دج هين ةلاكاط ىلع رمورنأ كحيل

 ةفرعملا نيدايم لك يف يمالسإلا ركفلا ةلبق يه تناك

 ًالفط ًاصخش نأ روصنتو روصتلا اذه لثم اهيلع ربعي نأ

 روصتي نأ صخشل نكمأ نإ .مامإب سيل وهو مامإ وه
 وأ نيسمخلا غلب ًاعلطم ًاطيحم أريبك ًاملاع الجر نأ

 وهو هتمامإب سانلا نم ةعومجم عنقي نأ عيطتسي نيتسلا
 ةفرعملاو ملعلا نم ةريبك ةجردب فصتي هّنأل «مامإب سيل

 يف كلذ ضرتفن نأ ناكمإلاب سيلف ؛عالطالاو ءاكذلاو

 نأ عيطتسي فيكو .هرمع نم ةرشاعلا غلبي مل صخش
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 هذهو ؟اهمامأ فوشكم وهو ةفئاط ًابذك هتمامإب عنقي

 سرادملا مخضأ نم ةيركف ةسردم ىلع لمتشت ةفئاطلا

 ةسردم «ذئموي يمالسإلا ملاعلا يف تدجو يتلا ةيركفلا

 اهتاعاطق ضعبو ؛ةفوكلا ىف اهتاعاطق ضعب دجوي ناك

 يتلا ةنردملا هذه «ةنياكملا يضااهتاعاطنأ نضعيو ىف يف
 تناك يتلاو .يمالسإلا ملاعلا رضاوح يف ةعّزوم تناك

 هلأستو هيتفتست داوجلا مامإلاب ةرشابم ةلص ىلع اهلك

 لثم «هتعيش نم فارطألا فلتخم نم لاومألا هيلإ لقنتو
 نع لفغت نأ اهيف روصتن نأ نكمي ال ةسردملا هذه

 .امامإ نوكي ال لفط ةقيقح

 اهدنع نكي مل ةفئاطلا نأ وهو رخآ ضارتفا ئقبي

 درجم ةمامإلا نأ روصتنت تناك .ةمامإلاو مامإلا موهفم

 امو ؛مامإلا وه ام فرعت نكت ملو يثاروو يبسن لسلست
 ضارتفالا اذه ءمامإلا طورش يه امو مامإلا ةميق يه

 ريمأ نم ضيفتسملا رتاوتملا ثارتلا عقاو هبذكي ًاضيأ

 نع مالسلاو ةالصلا هيلع اضرلا مامإلا ىلإ نينمؤملا

 .مامإلا تامالعو مامإلا لوصحمو مامإلا طورش

 يهلإلا موهفملا ىلع ةيساسأ ةروصب ماق عيشتلا

 نم موهفم لّوأو هدبأو حضوأ وه اذه «ةمامإلل قّمعملا
 هفراعم يف ديرف ّذف ناسنإ مامإلا نأ وهو «عيشتلا ميهافم

 يساسألا موهفملا وه اذه «هلمعو هلوقو هقالخأو

 ريمأ دهع نم صوصنلا فالآ هب ترشب يذلا عيشتلل

 اضرلا مامإلا دهع ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع نينمؤملا

 ليصافتلا لكو تايصوصخلا لك «مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهتينهذو ةفئاطلا زاكترا يف ةحضاو جيردتلاب تحبصأ

 . ةيوناثلا ليصافتلا ضعب ىتح

 هيلع داوجلا مامإلا ةصق ةبسانم يف يوارلا لوقي

 : مالسلاو ةالصلا

 دعب ةفيلخلا نع لأسأ اضرلا ةافو دعب ةنيدملا تلخد

 ةئيدملا نم ةبيرق ةيرق يف ةفيلخلا نإ ليقف ءاضرلا مامإلا

 ْنأكو  ةيرقلا لخاد تلخدو ةيرقلا كلت ىلإ تجرخف

 لقتنا رفعج نب ىسوم مامإلا تيب اهيف ناك ةيرقلا هذه

 تيبلا تيأرف لوقي  هدافحأو هدالوأ ىلإ ةئارولاب

 ةركبملا ةمامإلا

 ًاسلاج ناك اضرلا مامإلا ةوخإ دحأ تيأرو سانلاباّصاغ

 نإ :مهنيب اميف نولوقي سانلا نأ الإ .سلجملا ردصتي
 نم انعمس اننأل ءاضرلا مامإلا دعب مامإلا وه سيل اذه

 نسحلا دعب نيوخأ يف نوكت ال ةمامإلا نأ ةمئألا

 ةيبسنلا تايصوصخلا لكو ليضافتلا لك ؟'"نيسحلاو
 اذهف نذإ «مهدنع ةددحمو ةحضاو تناك ةيونئعملاو

 نع تباثلا رتاوتملا ثارتلا عقاو هبذكي اضيأ ضارتفالا
 . مالسلاو ةالصلا مهيلع نيقباسلا ةمئألا

 ًاينابت اذه نوكي نأ ضارتفا وهو ريخأ ضارتفا ىقبي
 ًاضيأ اذهو ؛ةفئاطلا هذه لبق نم لطابلاو روزلا ىلع

 ةفئاطلا هذه عروب طقف يصخشلا انناميإ هبذكي امم

 يصخشلا انناميإ ىلإ ةفاضإ هبذكي امنإو ءاهتيسدقو
 نكي لاي ةقفاطلا هذيل يفوضررملا ترظلا :هفذذ
 ىلإ اقيرط ةفئاطلا هذه ةايح يف مايألا نم موي يف عّيشتلا
 ىلإ «ناطلسلا ىلإ «هاجلا ىلإ «لاملا ىلإ «داجمألا

 . ةيلاعلا تاماقملا

 «بيذعتلا ىلإ ًاقيرط ناك ةّدملا هذه ةليط عيشتلا

 .رامدلا ىلإ «ليولا ىلإ .ءنامرحلا ىلإ ءنوجسلا ىلإ
 ٌلذلاو فوخلا ةايح ناسنإلا شيعي نأ ىلإ ًاقيرط ناك
 موي يف عيشتلا نكي مل ءهتانكسو هتاكرح لك يف ةيقتلاو

 اذه نوكي ىتح ءارث وأ هاج وأ ٍلام ىلإ ًاقيرط مايألا نم
 «عمطم ليبس يف كلذ ىلع ةفئاطلا هذه لبق نم ينابتلا

 ءاهؤاملعو اهؤاهجوو ةفئاطلا هذه ءالقع نابتي اذامل

 ةمامإلا هذه ىلع مهينابت نأ عم ؟ةلطاب ةمامإ ىلع

 ءالؤه نأ ولو «نامرحلا ناولأ نم ًاريثك مهفّلكي ةلطابلا

 اوعبتاو «ةقيرطلا هذه اوكرت مالعألاو ءاملعلاو ءاهجولا

 رئاس لبق نم عبتملا ذئتقو فوشكملا يمسرلا قيرطلا

 فورظلاف «نيملسملا رئاس ةعيلط ىف اوناكل نيملسملا

 اذه نأ يلع دهشت ايس تناك ةتئاطللا ةيعويش ملا

 باذعلا ناولأ اهب داقتعالا مهفّلكي ةمامإ ىلع ينابتلا

 داقتعا نع الإ أئشان نوكي نأ نكمي ال نامرحلا ناولأو

 . ةمامإلا هذهب ّقح

 .501و 76٠ :!8 راونألا راحب )١(



 نمؤملا ةّتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 نأ نكمي ال ىرخألا تاضارتفالا هذه لكف نذإ

 «ةفئاطلا خيرات ىلع علطي ناسنإ يأ دنع ةلوبقم نوكت

 يتلا ةيعوضوملا فورظلا ىلعو «ذئتقو مالسإلا خيراتو

 ديحولا ضرفلا الإ ىقبي الو ةظداوجلا ةمامإ فنتكت

 .ًاقح امامإ داوجلا مامإلا نوكي نأ وهو ؛عقاولل قباطملا

 ةالصلا هيلع مامإلا اذه ةبسانمب عمتجن مويلا نحن

 موي مويلا نوك ةبسانمب اذه ركذأ نأ تدرأف ءمالسلاو

 5 مالسلاو ةالصلا هيلع داوجلا مامإلا

 نمؤملا ةّين ثيدح يف نقوملا ةينمأ
 م1887 /ه١٠١١ ةنس ىفوتملا ينيوزقلا يدهم ديسلل

 ينيوزقلا ينيسحلا يدهم ديسلا رفعج وبأ : فلؤملا

 نيذلا ماظعلا ةيمامإلا عجارم رهشأ نم يلحلا يفجنلا

 نرقلا رخاوأ يف ةماعلا ةيعجرملاو ديلقتلا ةماعزب اوضهن

 ةنس يراصنألا ىضترم خيشلا ةافو دعب رشع ثلاثلا

224 , 

 ةمالعلا» و ''”نيدلا زعم» ةدع باقلأب بقل

 ةناتمو «فينصتلا ةرفوب فرعو '؟”:مامإلا» و ' ”«يناثلا
 ىلع فيني ام ةيملعلا راثآلا نم هل جرخ دقف فيلأتلا

 .مالكلاو ءلوصألاو .هقفلا ثحابم يف ًادلجم نيعستلا

 .«فالخلا لئاسمو ؛قطنملاو «خيراتلاو .ةفسلفلاو

 ءوحنلاو «قالخألاو .دئاقعلاو .ثيدحلاو ءريسفتلاو

 باسنألاو .ءتايضايرلاو ؛بدألاو .فرصلاو

 .'*”اهريغو

 )١( ؛فجنلا / ؟ج :؛تايلبابلا ءيلع دمحم ؛يبوقعيلا 190١م(«؛

 ص؟1١7.

 (م16 7 فيجينلا) 9 ,ةلحلا ءارعش . يلع «يناقاخلا مه

 50١. ص

 ريهاشم مجارت يف ةعيدولا نسحأ .يدهم دمحم ؛يناهبصألا (”)

 .ا6ص ءكج « ةعيشلا يدهتجم

 رفعج ةمج رت «٠ بيرَملا قارعلا خيرات نم لوصف «ليب .سملا (:)

 .3 ١ص .طايخ

 .6ص .دئارخلا دئالق ةمدقم (5)

078 

 سم لرقت امك  نيرشبملا ةعببغلا لاخار: نم ناكو

 لئابق ةعومجم قانتعال اببس نوكي نأ عاطتسا دقف - ليب

 لامش نم تارفلاو ةلجد نيب اهلزانم ةدتمملا ديبز

 ةنس يلاوح دادغب ىلإ قيرطلا فصتنم ىلإ ليلقب توكلا
 هذه نع نيفنسملا ددع نفسا: ةييشللا»18]
 . '"”صخش فالآ ةرشعلا نع لئابقلا

 :هتاشتنو هتدالو

 خْرأو (ه177١) ةئس فرشألا فجنلا يف دلُو

 ىلع  هكردي مل وهو - يبيبشلا داوج خيشلا هتدالو

 : "!هلؤقب ةدوعلا ليبص

 ىلحت دوجولا ديج دقعبأ
 ىّلجت نامزلا هجو ردبب مأ

 سدق ةلبق يأدهملا ىلعو

 ىلص مراكملا هجو اهالعل

 لاةجحلل لفيدهم لج
 الضف هّللا هلاحأ امسج يدهم

 امامإ هنم مالسإلا ىّرحتي

 ىلتت هيناعم نع نيدلا ةيا

 يلايللا روج لاجد يدري فوس
 «الدع ضرألا الميو# هوخرأ

 باسح يف «الدع ضرألا الميو» خيراتلا ةلمجو

 ةلاجد يدري#» هلوق يفو .05577 يواست فورحلا

 . خيراتلا ةدام نم )١( ددعلا صقن ىلإ ةراشإ

 ماظعلا ةذتاسألا نم ةلمج ىلع رضح هتأشن دعبو

 ينيوزقلا رقاب ديسلا ربحلا همع مهرهشأ مهيلع فلتخاو
 خيشلا نبا ىسوم خيشلاو «(ه5457١).ةنس ىفوتملا

 خيشلا ناتمالعلا هاوخأو ««ءاطغلا فشك» بحاص رفعج

 56ص ؛:بيرقلا قارعلا خيرات نم لوصف .ليب .سملا )١(

 .يمقلاو ء٠٠04ص (:”ج .كردتملا ؛نيسح يرونلاو

 .85ص .”ج .باقلألاو ىنملا .سابع

 ينيوزقلا ةمالعلا تافلؤم ىدحإ ىلع تبتك تايبألا هذهو )١(

 ةرصبت حرش يف نيدهتجملا رئاصب) باتك وهو ةطوطخملا
 . (نيملعتملا



 مل

 خيشلا مالكلاو ةمكحلا يف هتذتاسأ رهشأو .ينيوزقلا

 .لرقعملا ملع يف روهشملا يناهبصألا نيدلا ماوق

 ةنماثلا غلبي مل وهو داهتجالا ةزاجإب هتذتاسأ هزاجأو
 010(0(20 5 ع
 7 ةهرمع ْنم هرسع

 :هتافو

 يف ًابيرقت خسارف ةسمخب «ةوامسلا» ةنيدم ىلإ لوصولا

 ؛ء(ه١170١) ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع يناثلا مويلا

 فجنلا يف مهتربقم يف رقاب ديسلا همع راوجب ربقأو

 . مويلا ىلإ رماع ديشم هربقو «فرشألا

 :هتمحرت رداصم

 . ةنطلسلا دامتعال - ىسراف - راثآلاو رثآملا_١

 كرزيباغأ_ ةعيشلا فيئاصن ىلإ ةعيرذلا - ١

 . ىنارهطلا

 . ينارهطلا كرزب اغآ  ةعيشلا مالعأ تاقبط - '"

 .يرونلل - ةبيطلا ةملكلا 4

  بئاغلا ةجحلا لاوحأ ىف بقاثلا باهشلا 5

 .يرونلا

 .يرونلا - ىوأملا ةنج

 .يناقاخلا يلع  ةلحلا ءارعش 4

 .ريصبلا يدهم دمحم  ةيبدألا قارعلا ةضهن - ٠

 يدهتجم ريهاشم مجارت يف ةعيدولا نسحأ ١
 . ىمظاكلا ىناهبصألا يدهم دمحم ةعيشلا

 .ىبوقعيلا ىلع دمحم  تايلبابلا_ ١١

 ةلمكت .«نسح .ردصلاو 4٠٠. ص جا .كردتسملا «يرونلا )١(

 .طوطخم .لمآلا لمأ

 نمؤملا ةتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 ١ - يلماعلا نيمألا نسحم  ةعيشلا نايعأ .

 دبع  نيباسنلا تاقبط ىف نيبغارلا ةيغب 4

 .ةنومك قازرلا

 .نيدلا زرح دمحم  لاجرلا فراعم 6

 نسح ديسلل  طوطخم  لمآلا لمأ ةلمكت ١١

 .ردصلا

 رسألا باسنأ خيرات يف ةيرهزألا ضايرلا 4

 .يحيرطلا ىلوملا دبعل  طوطخم - ةيولعلا

 ترشن ينيوزقلا نيسح ديسلا هدلول ةمجرت ٠"

 .ةيواديصلا (نافرعلا) ةلجم ىف  ةرصتخم -

 ىنيوزقلادمحم ديسلاهدلول ةمجرت ١

 .ةطوطخم -

 ١" - طوطخم  يفقاربلا نيسح  ةيورغلا ةردلا .

  طوطخم  ةعيشلا ءارعش نم ةعيلطلا "3

 . يلكرزلا نيدلا ريخل  مالعالا 4

 - طوطخم - عئاضلا بدألا يف عماللا ملكلا 6

 . بيطخل | مساقل

 :نقوملا ةينمأ

 ةخسن :ىلوألا ناتيطخ ناتخسسن «نقوملا ةينمألا»

 حرش يف ماهفإلا بهاوم) باتكب تقحلأ دقو لصألا

 اذهو .هل ةمتاخك هسفن فلؤملل (مالسإلا عئارش

 ققحملل مالسإلا عئارشل يلال دتسا يهقف حرش باتكلا

 .متي ملو ماخض تادلجم تس هنم ثزجنأ يلحلا

 يهو حرشلا اذه نم ثلاثلا ءزجلاب ةقحلم هذه ةلاسرلاو

 حرشلا نم دلجملا اذهو .ةرضاحلا اهتيمست نم ةيلاخ

 بوتكم وهو ةحفص ةئامعبرألا ىلع فيني روكذملا

 يذ نم )١5( ةعمجلا موي هنم غرف .فلؤملا طخب



 نمؤملا ةّتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 ةبتكم تاكلتمم نم نآلا وهو (ه١780١) ةنس ةجحلا

 مقر تحت فرشألا فجنلا يف ةماعلا ميكحلا مامإلا

 يف عقت ةمتاخلا هذهو «ةيطخلا بتكلا لسلست نم )4١(

 .روكذملا دلجملا نم ةحفص ةرشع يتنئا

 بيدألا ثحابلا ملاعلا اهبتك دقف ةيناثلا ةخسنلا امأ

 نع (ه1190) ةنس ىفوتملا يوامسلا دمحم خيشلا

 نقوملا ةينمأ) اهامسو ةلقتسم اهدرفأ دقو لصألا ةخسن

 عمجب علو يوامسللو .(نمؤملا ةسن ثيدح يف

 ةئللاب اعلضعم اريبخ ناك املو اهكسنو .تاطوطخملا

 نم ةلمج يف ًابسانمو هاري ام رييغتب دمعي اذل اهمولعو
 هذه يف كلذ لعف دقو ؛هطخب اهبتكي يتلا تافلؤملا

 ىلإ تدمعو «ىرخأ ًارّيغمو ؛ةملك ًافيضم ةلاسرلا
 هرييغت يوامسلل دج ام ىلإ ًاريشم لصألا ىلع ظافحلا

 توتحا ةريغص ةعومجم نمض عقت هتخسنو .شماهلاب

 ةموسوم يرئازجلا يوسوملا هللادبع ديسلل ةلاسر ىلع
 دمحأ) اهلوأ ةحفص نيثالثو ىدحإ يف (ةيرونلا ةفحتلا)

 هبحصو هلآو دمحم ىلع ةالصلاو .؛نيبملا هلضف ىلع هللا

 . (نيبيطلا

 ةرشع سمخ ىلع (نقوملا ةينمأ) ةلاسر يوتحتو

 .«(ملم# ) (مس"١ )اهنم ةدحاولا لوط ةحفص

 لمتشت ةحفص لكو '''(ملم4 )- (مس7١ )اهضرعو
 تاملك ددعو ردن ام الإ ارطس نيرشعو دحاو ىلع

 ظوفحم عومجملاو .ةملك ةرشع اتنثا دحاولا رطسلا

 نم (ماله7 )مقر تحت ةماعلا ميكحلا مامإلا ةبتكمب

 موي يوامسلا اهخسن نم غرف دفو . ةيطخلا بتكلا دادعت

 ةنس كرابملا ناصمر رهش نم نيرشعلاو سماخلا
 .(ها756)

 قيقحت ىف ناتدمتعملا امه ناتروكذملا ناتخسنلاو

 بانك همست يتلا لصألا ٌةخسن ثذخأ دقو ؛(صنلا)
 يتلا ةيوناثلا ةخسنلل َرِمُر امك ؛(م) زمرلا اذه (بهاوملا)

 . (س) فرحلاب يوامسلا اهبتك

 ميكحلا مامإلا ةبتكم تاطوطخم تسرهف 2يدهم .افجن 000

 .١77ص :(م1439 ءفجنلا) ١ج ءةماعلا

 م1

 باّتكلا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ينتوفتالو

 ءاوسلا ىلع نيرخأتملاو مهنم نيمدقتملا نيعلضتملا

 ىلع مهنم ؛(نمؤملا ةين) ثيدح ىنعم نايب يف اوبتك
 ةصسلا/ أ :لاثملا سن

 نم يناثلا ءزجلا يف ىدهلا ملع ىضترملا فيرشلا
 ةحفص :«(م1965) ةنس رصمب عوبطملا «يلامألا باتك

 زيربت عبط) نيعبرألا باتك يف يئاهبلا خيشلاو .(71)

 يف يناردنزاملا حلاص دمحم ىلوملاو .(ها7١ا/4 ةنس

 (ه187١ .نارهط) .4ج .يفاكلا لوصأ حرش

 ملع ءايحإ يف يلازغلا دماح وبأ مامإلاو .5 07ص

 هللا ةمعن ديسلاو .555ص ءرصم عبط ؛1ج ؛نيدلا

 يف ريبكلا رفعج خيشلاو ؛ةيامعنلا راونألا يف يرئازجلا

 عبط) «ءارغلا ةعيرشلا تامهبم نع ءاطغلا فشك هباتك

 ةعيرشلا خيشلاو «ةينامعنلا راونألا يف يرئازجلا ء(زيربت

 ثدحملا يخيشو .08ص ؛(زيربت عبط) ؛ءارغلا

 طقس) هباتك يف يفيطقلا نارمعلا جرف خيشلا موحرملا

 (ه171/7) ةنس .فجنلا عبط (يلائللا طقتلمو يلاوغلا

 رحب قداص دمحم ديسلا لحارلا ةمالعلاو ١. ١١ص

 (ءانغلا ةقيدحلا) نيتطوطخملا هيتعومجم يف مولعلا

 . (ةجهبملا ةضورلا) وب.

 ينيوزقلا تدوج

 نمؤملا ةين ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا لوسر دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

)0 
 ٠ | دعبو

 اهب «لابقإلا ةايحو «لامعألا حور ةينلا نأ ملعاف

 رماوأل عضاوتلا رهظي اهتدايزبو «ةيدوبعملا يناعم ققحتت

 اهفعاضتبو تاجردلا توافتت اهتوافتبو ؛ةيبوبرلا

 .(س) يف ةدايز )١(



 م

 بوجوب همكح دعب لقعلاب ىفكو « تانسحلا فعاضتت

 .هيلإ ًاريشم ًاحضاو ًاليلدو ؛هيلع ًادهاش معنملا ركش

 .راتخمل ايبنلا نع هرابخالا يف ءاج دقو

 بقاعت ام مهيلعو هيلع هللا ىلص) .راهطألا (2317(ةمئألاو)

 .ىصحي اال ام اهلضفو اهحدم نم ,""”(راهنلاو ليللا

 ام اهتيزم يف راثآلا نم ةنسلاو باتكلا يف درو دقو

 ام الإ ننال ل نآَرل هنأش زع هلوقك ٠ ىصقتسب ال
 4 كاع كلت ري لكم لو هلوقو 4
 574 نيل 4 يو م اوُدِبعَيل َّ ود آو هلوقو

 0 0 74يوم ّنمْلا َّنِم ُهَلأ ُلَبْمَتي امّنِإ# هلوقو

 د7 نر لوقو 176[ اير كتير 9 هئابلوأ
 نت سلم امو هلأ دن اي الق سال ٍلوْمَأ ف اوبل اير ني

 هلوقو .'*”84َنُفِعْضُمْل ده كيلوت د هلأ هو <توُديِرت 00

 . "يأ ِبَوِل كتي انإ# هتامارك لهأ حدم يف

 ًالاامعالو ءلمعب الإ لوق ال١ . كيك هيبن لوقو

 .؟'"0ةنّشلا ةباصإب الإ امع الو لوق الو «ةينب

 لامعألاامنإا رابخألا رتاوتم يف هلوقو

 392 ىود اه ءئرما لكل اهثإت ةلؤقو "'"*تايلاب

 .هلآو :(س) يف )١(

 .(س) يف ةدايز (؟)

 .(مجنلا ةروس) 79/57 :ميركلا نآرقلا (3”)

 . (ءارسإلا ةروس) 8/1١37 :ميركلا نآرقلا (4)

 .(ةنّيبلا ةروس) 0/48 :ميركلا نآرقلا (6)

 . (ةدئاملا ةروس) 6//70 :ميركلا نآرقلا (7)

 . (ءايبنألا ةروس) 5١/ 4١ :ميركلا نآرقلا ()

 .(مورلا ةروس) 79/5١ :ميركلا نآرقلا (6)

 . (ناسنإلا ةروس) 4/947 :ميركلا نآرقلا (9)

 :((م1954 «فجنلا) نساحملا ءدمحم نب دمحأ ؛يقربلا )٠١(

 ١. 77ص

 (م1909 ؛فجنلا) ؛ج .ماكحألا بيذهت «خيشلا «ءيسوطلا )١١(

 . 148 1ص

 يف لوصألل عماجلا جاتلا ءروصنم خيشلا .فيصان يلع

 .6 8٠ص .(ه١70١ ءرصم) ؛لوسرلا ثيداحأ

 )١1( ءفجنلا) ١ج ءعئارشلا للع خيشلا .قودصلا ١1437م(«2

 ص 07.

 نمؤملا ةتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 نم ٌريخ نمؤملا ةين» : ةكظهلوق الإ نكي مل ولو

 يفو .؟"70هلمع نم لضفأ) ىرخأ ةياور يفو (0)0هلمع

 ىلع ًاليلد كلذب يفكل ؛'”(هلمع نم غلبأ» ةثلاث

 نلغ ًاناهربو) ءاهتيزم ىلع ًاحضاو ًادهاشو .ءاهلضف

 . (اهرمأ 4

 ىلع نيلاكشإ ماقملا يف ءاملعلا ضعب دروأ دقو

 الإ 220( ضلا)

 00 را نا ا

 نوكي فيكف ةينلا نم زمحأ لمعلا نأ بيرالو

 مه اذإ نمؤملا نأ» : كي هنع يور هنأ ىلع !؟ًالوضفم

 , 9« رشعب هل ٌثبتُك اهلعف اذإو «ةدحاو هل ثبتُك ةنسحب

 ١ج «يراخبلا حيحص ؛.ليعامسإ نب دمحم .يراخبلا

 فاصوأ .نيدلا ريصن ؛«يسوطلا ١7ص .(ت.ال .ةرهاقلا)

 يليلخلا دمحم ةمجرت 0(م1407١ .فجنلا) «فارشألا

 .5 4ص

 )١( ؛دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ءركب يبأ نب يلع ؛يمتيهلا ج١

 ء(م19517 .؛توريب) ص5١".

 ء(ه11 ؛زيربت) .يلامآلا ءنسحلا نب دمحم .يسوطلا (7)

 .19 ١ص

 ء(ه7817١ «زيربت) ءةعيرشلا حابصم ؛مامإلا «قداصلا (5)

 .”ص

 .(س) يف ةدايز 04

 .ثيدحلا :(س) يف (5)

 ىحالطصالا هانعمب ثيدحلل فدارم هنأ ربخلا ىف روهشملاو

 بتك ف ثيدحلل ةروكذملا ميساقتلا يف ع هقافطصال

 .دحاو ىنعمب يرابخالاو ثدحملا ىلطي امك نيقيرفلا

 لوقب هصاصتخال صخأ ثيدحلا نأ ىلإ بهذ نم كانهو

 لقن ناسنإ لك هلومشل معأ ربخلاو «يعباتلاو يباحصلاو يبنلا

 .مهضعبل الوق يطويسلا نيدلا لالج اذه

 يبنلاب صتخم ثيدحلاف .نانيابتم امهنأ وهو رخآ لوق كانهو
 .حلطصملا فالخ اذهو .مهريغب صتخم ربخلاو .مامإلا وأ

 اهنتمأو اهقشأ هانعم اهزمحأو . سابع نبا نع يور ثيدحلا (7)
 4ج ٠نيرحبلا عمجم .نيدلا رخف .يحيرطلا) .اهاوقأو

 .1 26ص ((ها7١ا/8 .فجنلا)

 ."7لصص ء(ه١1794١ ؛«توريب) ١ج «لئاسولا «يلماعلا رحلا (7)



 نمؤملا ةّين ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 ةيلضفألاب ديرأ اذإ لضفأ لمعلا نأب حيرص اذهو

 . باوثلا ةرثك

 باقع ال لعفلا نم ةدرجملا ةينلا نأ ''':امهيناث

 يف عوفرم كلذ نأو .2"”رابخألا تدرو كلذبو ءاهيلع
 73 اصلا كح هلال 'ةئيربخلا هله نضوضصخ

 :هوجوب كلذ نع باوجلاو

 ذإ «نيثيدحلا نيب ةضراعملا مْلَسُن ال انأ :اهدحأ

 هدا 5 جبل د كييف ىلع سلا ىاتلا كدا
 هنأ لاكتإ ال هنأ ك1 نينلا لهنا نعالو )1 وفا
 فلأ لدعت ةضيرف ةالص نأب ةالصلا لضف ىف يورم

 هنا ليس نت نس ايهذ ارانب يدع يجو 5-
  ًابعتو ةقشم ٌدشأ يأ  ٌرمحأ جبحلا َّنأ لاكشإ الو

 لك حور اهنأل  ةينلا نوكت دقف .ةضيرف ةالص نم

 ىلع ةنوؤم فخأ تناك نإو لامعألا لضفأ لمع

 . لمع لك نم فلكملا

 هيف ناك ام سناجملا لمعلا ىف صيصختلا : يناثلا

 ريغ رمل اع ألا: قلم ل عوف مفعم ال انين رمت ةقيدت
 ىف .؛«ةقشملا ردق ىلع رجألا نأ» درو امك .ةسناجملا

 ْ . ةقشملا ريغ نم هلعف ىلإ ةبسنلاب لمعلا كلذ

 نأ '*!(هانعم) اهزمحأ لامعألا لضفأ نإ :ثلاثلا
 رومأ ةيثيح نم ةينلا نأو ءلضفأ تاذلا ثيح نم لمعلا

 ةيلضفأ نم عنام الو .تارابتعالاو هوجولاب ةيجراخ

 . "''ةيعبتلا ةهج ريغ يف عوبتملا ىلع عباتلا

 .يناثلا :«م» ةخسن يف )١(

 .؛هيلع ثبتكُت مل ةئيسلاب دبعلا مه اذإ» :يبنلا لوقك )١(

 .”7/ص ١ج ءةعيشلا لئاسو «يلماعلا رحلا

 «يفاصلا ريسفت .ءنسحم :يناشاكلا :ددصلا اذهب مجاري (5)

 .الكا ص .(ت .ال نارهط)

 .(س) ةخسن نع تطقس (:)

 .«م» يف دجوت ال (0)

 نركي امنإ لمعلا نأ ىلع لدي «تاينلاب لامعألا» ثيدحلا )١(

 هلئامي اًمع صخشتيو ؛هتازيممو راثآ هيلع بترتتو ًاحيحص
 فادع اًمع ًازاتمم لمعلا لعجت ىهف .ةينلاب لامعألا نم

 ميظعتلا ناونعب هب ل اذإ مايقلاف . ضاختلا هعياطب ًاعوبطمو

 م1”

 يناثلا ثيدحلا انذخأ ول ةينلا ثيدح نإ : عبارلا

 موزلو «ةغلابملا ىلع ًالومحم نوكي دق هرهاظ ىلع
 مزلتستال حدملا ةدايز نإو «ةينلا ىلع ةظفاحملا

 . ةيلضفألا

 ءوه ثيح نم لمعلا نأ مّلسن ال انِإ : سماخلا

 . ”(ةينب الإ لمع ال» : كك هلوق ىف هوجولا دحأ

 تلأسو «''”يوضرلا هقفلا يف ام هيلع لديو

 اذإو ءاريقحت راص ةناهإلا ناونعب هب 951 اذإو ءاميظع راص

 .ًاحيرم راص سفنلل ًاحيورت هب يتأ
 نأ ىلإ رظان رهف «اهزمحأ لامعألا لضفأ نإ» ثيدح امأو

 هل صخشملا ةينلاب فصتملا «تاهجلا لماكلا ماتلا لمعلا

 ةقشم اهرثكأو اهزمحأ وه هعاونأو هدارفأ لضفأ هل نيعملاو

 .ًالمعو

 ليق اذإف ًاناسنإ نوكي هتيناسنإب ناسنإلا نأ لاقي ام ريظن اذهو

 ناك نم نأ هانعم نإف ملعألا نمؤملا وه ناسنإلا دارفأ لضفأ

 .ملعألا نمؤملا هدارفأ لضفأ نوكي ةيناسنإلاب ًافصتم

 .نارهط) 5ج .يفاكلا .بوقعي نب دمحم .ينيكلا :رظنا )00

 .اةلص (ماثمم

 ىسوم نب يلع مامإلل بوسنم باتك (يوضرلا هقفلا» ()

 «بطلا يف ىلوألا ناتلاسر هل ثبسُت امك ؛(ع)اضرلا

 .هيلإ امهاتبسن تحص دقو .(اضرلا مامإلا ةفيحص) ىرخألاو

 ءاملعلا نيب عازن عوضوم ناك دقف يوضرلا هقفلا باتك امأ

 هيلإ ةراشإلا وأ هنم ذخألا رهتشي مل هنأ وه هلوح دري ام لوأو

 اهيوري هروهظ ةصقو .ثبدحلا لهأ نم نيمدقتملا بتك يف

 لضافلا ديسلا هب ينربخأ :لاق ثيح لوألا يسلجملا

 ناهبصأ درو امدعب ءارث باط نيسح ريمأ يضاقلا كلحتملا

 نأ مارحلا هللا تيب يترواجم ينس ضعب يف قفتا دق :لاق

 ميدق باتك مهعم ناكو «نيجاح مق لهأ نم ةعامج يناتأ

 .هيلع هللا تاولص اضرلا رصع هخيرات قفاوي

 هباتك يف (ه١11١١) ةنس ىفوتملا يناثلا يسلجملا هدلو لاقو

 :لاق هنأ (هر) دلاولا تعمسو :(١ص ١1ج رارنالا راحب)

 ناكو «هيلع هللا تاولص) هطخ هيلع ناك لوقي ديسلا تعمس

 لصح ديسلا لاقو .ءالضفلا نم ةريثك ةعامج تازاجإ هيلع

 باتكلا تذخأف ءمامإلا فيلأت هنأ نئارقلا كلتب ملعلا يل

 باتكلا ىف لاوقأ ةلمج كانه نإف ةلمجلابو (ها) . . .هتبتكو

 1 : يلي امب اهدرون

 ديسلاو نايسلجملا هيلإ بهذو .دامتعالاو ةيجحلاب لوقلا ١
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 مما آم أدخل لجو زرع هللا وق نع :ئكغمامإلا

 !؟بولقلا ةوق مأ نادبألا ةوق دارأ «''”4َوَوَقب 22

 .مهريغو ؛«ضايرلا بحاصو مولعلا رحب
 بهذو .هفلؤم ةلاهجو مامإلا نم هنوك مدعل رابتعالا مدع ' 

 نم ةعامجو .ةلوهجملا بتكلا نم هدعو لئاسولا بحاص هيلإ

 بحاص ققحملاو .راربألا ةفحت بحاص ديسلاك ءاهقفلا

 .لوصفلا

 ىلإ اهب كسمتلا جاتحي يتلا ةيوقلا رابخألا تحت جردنم هنإ

 .اهنم ىرقأ ضراعم دوجو مدع

 .قودصلا هدلو ىلإ هيوباب نب يلع ةلاسر هنيعب هنإ

 (ةبهذملا كئابسلا) ةيلوصألا هتموظنم يف فلؤملا هركذ دقو

 :لاقف (لدعلا لسرم ةيجح يف لوقلا) باب يف ةطوطخملا

 (يوضرلا هقف) ةيجحب مكحاو
 يوردق ثيدح ىلنعم هنأل

 ةماهفلاهبلوقلاّدمتعاو

 بالثعلا لاح موتجلا ةحب)
 رخأت نمو لبق نسم لكو

 ىرتامكاودمتعاهيلعهنع

 اوفلأو ملعلا لهأ نم ٌلضافأ باتكلا اذه ةسارد ىلع رفوت دقو

 يدهم دمحم ديسلا موحرملا ةمالعلاك ةمهم تاسارد هلوح

 ىلإ باتكلا ةبسن لطبأ يذلا يناهبصألا يمظاكلا يوسوملا

 ةنيدم يف هتبتكم يف طوطخم وهو ٌرِككظ اضرلا مامإلا

 ةنس ىفوتملا يرونلا نيسح ازريملا دروأو .قارعلاب ةيمظاكلا
 نم ثلاثلا ءزجلا يف باتكلا لوح ًاليلج اثحب ه١
 ١ 27/ص ؛.ةكردتسم

 كلذ ىف ًاباتك ردصلا نسح ديسلا روربملا ةمالعلا فلأ امك

 «اضرأ| ةققب ريدكملا :بانكلا نفس ىف افقلا“ لئمت#: هام
 كورعلا تنلكلا تاتع هلأ كيو ؛ةيانكلا "ذه لاوس ديك كفك

 اذه عبط دقو ؛(يناغملشلاب) فورعملا رقازعلا يبأ نبال

 أرَدَصُم هفلؤم ةافو دعب يأ (ه1710١) ةنس دادغبب «لصفلا»

 ملعلا ةجحلا هتقيقش نبا ملقب فلؤملا ةايح يف ةيفناض ةمجرتب

 دقو .(ه171/ا/ل) ةنس ىفوتملا نيدلا فرش نيسحلا دبع ديسلا

 اغا خيشلل ردصلا نسح ديسلا ةزاجإ نم مالكلا اذه تلقن

 دمحم ديسلا ربحلا ةجحلا ملقب ةطوطخم يهو ينارهطلا كرزب

 اغا لحارلا ةجحلا طخ نع (هارث باط) مولعلا رحب قداص

 .(هرس سدق)ينارهطلا كرزب

 )١( (ةرقبلا ةروس) 577/7 :ميركلا نآرقلا .

 نمؤملا ةّين ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 .ًاعيمج : ةئكظ لاقف

 الو «ةينب الإ لمع الو «لمعب الإ لوق ال» :لاق مث
 . 7"2(ةنسلا ةباصإب الإ ةين

 «ةينلا نم ٌرمحأ لمعلا َّنأ مّلسُن ال انإ : سداسلا

 لصحي هنأو «حراوجلا لاعفأ نم ناك نإو لمعلا نأل

 «بلقلا لاعفأ نم ةينلا نأ الإ ةقشمو بعت هببسب اهل

 ةينلاو .ًامرج اهفعضأو حراوجلا ناطلس بلقلاو

 ةلاج هيمي كد تلك لايم وفا ني ضرع ةزولطتللا
 لامعأ نم لضفأ اهتفيظوب مايقلاو . ةينلا ةقشم هلمحت يف

 .اهيلع اهتردقو اهتوق عم حراوجلا

 ليبس يف هُقفنُيو ًارانيد وأ ًامَهْرِد كلمي ْنَم َّنِإ اذهلو
 ىلع رداقلا قافنإ نم لضفأ هريغ ىلع هرثؤيو ىلاعت هللا
 . هلاحب لخي ال يذلا فلألا

 ٌةيعر ٌحراوجلاو . حراوجلا مامإ ّبلقلا َّنِإ : عباسلا

 .هلامعأ نم ةينلاو .هنع ٌردصّتو «هنم ُدِرَت «هيلإ ةيسنلاب

 . هتيعر لمع نم لضفأ مامإلا لمعو

 ىف اهراقتفال لامعألا قشأ نم ةينلا نإ :نماثلا

 نسرارعلاو بئاوشلا نم صلختلاو «ةبرقلاو صالخإلا
 بيبدك بلقلاب بدي يذلا  ىفخلا كرشلاو «ةحدافلا

 ينل 7 ب هايتس هي درا ةلمنلا

 «لئاذرلا نم سفنلا ةيكزتو تافانرلاو «تادهاجملا

 الإ اهلوصح نكمي ال يتلا لئاضفلا ةيلحب اهيلحتو

 ف اوُدَهَج َنيِدَلَوِ) هّمسأ لج لاق امك ميظع دهجب
 داهجلا نم متغرف» : يوه يبن لوقو ؛"”4ًالبُ منيع
 هنأ َلْيَّس نيح هرسفو .'ربكألا داهجلاب مكيلعو رغصألا
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 ءزيربت) «يوضرلا هقفلا ءمامإلا ء(بوسنملا) اضرلا )١(

 .هأ1ص ء(هااا/4

 .روهشم ثيدح نومضم ةرابعلا (؟)
 .(توبكنعلا ةروس) 59/179 :ميركلا نآرقلا (")

 يأ  ةيرسب ثعب 885 يبنلا نأ : ١١ص «5ح يفاكلا يف درو (4)

 اوضق موقب ابحرم :لاق اوعجر املف - شيجلا نم ةفئاط
 امو هللا لوسر اي :ليق !!ربكألا داهجلا يقبو رغصألا داهجلا

 .سفنلا داهج :لاق ؟ربكألا داهجلا



 نمؤملا ةّتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 نيدلا ةين داري نأب نيدلا يف صيصختلا : عساتلا

 نإف .هتاماقمو هتاجرد ىلعأ ىفو «ناميإلا ىف صلاخلا

 . 77 ةوييرقملا تاسع زاربألا تائيسا# لبق امك

 ٌريخ هلامعأ نم لمع لك يف نمؤملا ةين نإ :رشاعلا

 عم لاعفألا ضعبل لقعلا لضفأ نإو ءاهيلع تاماقملا

 نيب يفانت الف .اهتاين عم اهريغ ىلع ةيلضفألا اهتين

 دحاو لكل اهيف ةذوخأملا ةيلضفألا نيب الو «نيئيدحلا

 . لمعلاو ةينلا نم

 هيلع ردقي ال لمعل نمؤملا ةين نإ : رشع يداحلا

 - هركذ ناوأ نم هلمعل هيلع ردق ول هنإ  هنم نكمتي الو

 ةردقلا عم هلعف ناك ول لمعلا كلذ نم لضفأو حجرأ

 ًافسأتم هتاف دق لمع ىلع نمؤملا ةين نإ : رشع يناثلا

 نم لضفأ هريغو مون نم ضراعل هلمعي ناك دقو ؛هيلع

 هللا نإ ليللا ةالص هتتاف نميف درو امك .هلعف ناك ول هلعف

 ًافوخ ليللا ةالص يف مونلا هدبع ىلع يقلُي دق لجو زع
 ًامدان سلجيو «كلذ ىلع فسأيف «بجغلا نم هيلع

 .هب نايتإلا نم ّلضفأ ُهّمدنو ُهُفسأ نوكي هّنإف . هيلع

 ىلع ضرملا لاح يف نمؤملا ةين نإ : رشع ثلاثلا

 لوصحل هلمع نم ٌريخ ةحصلا لاح يف هلمعي ناك لمع

 .ةفلك '”(نود) نم كلذب هل باوثلا

 ىلع ضرملا لاح راتخي ناك رذ ابأ نأ يور دقو

 . ةحصلا

 تلأسو :ًاضيأ يوضرلا هقفلا يف ام هيلع لديو

 :لاقف .«هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» ريسفت نع '؟”هلاعلا

 .ةينلا :(س) يف )١(
 فاصوأ ءنيدلا ريصن .ىسوطلا :نراقي ددصلا اذهب (0)

 ْ .17,ص «فارشألا

 .ريغ :(س) يف (©)

 مامإلا نبا يلع مامإلا باقلأ نم ملاعلاو ءمهضعب نع لاؤسلا (؛4)
 .(اضرلا)ب بقلملا ءمظاكلا ىسوم

 مه

 فوخ وأ ضرم نم ةلاح ناسنإلاب تهتنا امبر هنأل
 ةين) تقولا كلذبف «''”هتين) هعمو لامعألا هقرافتف

 .“"'(هلمع نم ريخ نمؤملا

 هللا يضر) "”ىضترملا هب باجأ ام :رشع عبارلا
 نإ « ةماعلا نم ""”يووتلا نع ةبلوقلا لقتاو < "”(هنع

 لمع نم ريخ لمع '"”(ريغب) نيدلا ةين ' "6نا) دارملا
 0 هلي

 اهب تيرا اذإ هيلا نع كتنال راعكملا نمع أي ذُو
 فيلكتلا ىرجم '؟(اهنودب) ىرجل آلإو دصقلا قلطم

 )١( هتيغب :(س) يف .
 )١( 58ص .؛يوضرلا هقفلا 6.

 نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع مساقلا وبأ ىدهلا ملع وه (1)
 نم ؛مظاكلا ىسوم مامإلا نب ميهاربإ نب ىسوم نب دمحم
 بهذم يددجم نم ريثألا نبا ُهَدع ءرابكلا ةيمامإلا ءاملع
 ةرامإو ءافرشلا ةباقن دلقت .ةعبارلا ةئاملا سأر يف ةيمامإلا

 كلذ ىلع غلبو ءاضقلاو ملاظملا يف رظنلاو نيمرحلاو جحلا

 . ةنس نيثالث

 مالكلا ملع يف أمامإ ناك هنأب هفصوو ناكلخ نبا هركذ

 ,؟ج بافلألاو ىنكلا يف يمقلا دعو ءرعشلاو بدألاو

 فنصي مل ةمامإلا يف يفاشلا :اهنم لاقف هتافيلأت 480«ص

 باتكو ؛ةعيرذلاو ؛لمعلاو ملعلا لمجو ء«ةريخذلاو ؛هلثم

 يف نفدو (ه475) ةنس يفون .(ه١) .. .لايخلاو فيطلا

 رازملا) ءالبرك يف ينيسحلا رئاحلا ىلإ لقن اهدعبو ةيمظاكلا

 .(فلؤملل روبقلا نييعت يف
 .(س) يف ةدايز (4)

 يعفاشلا يفشمدلا فرش نب ىيحي ايركز وبأ نيدلا يبحم وه (5)
 هل هعاونأب ًافراع ثيدحلل ًاظفاح ًاقثدم راصو مولعلا يف عرب
 «نيلسرملا ديس مالك يف نيحلاصلا ضاير ءاهنم تافنصم

 ةنس يفوت .اهريغو ءراربألا ديس مالك نم ةبختنملا راكذالاو

 .(هكالال)

 ء(م١1907 ءافجنلا) ”ج ءباقلألاو ىنكلا .ءسابع .يمقلا

 .7/7ص

 .(س) يف ةدوجوم ريغ (0)

 .ريغ نم :(س) يف (0)
 ءرصم) 7ج .ىضنرملا يلامأ «ىضترملا فيرشلا :رظنا (4)

 .719 ص (م 4

 .هنودب :(م) يف (4)



 م1

 هللا فلك ول "؟ ريوزواظ ندا "'”(ديبتلا) لاق انك قاغيملاب

 .قاطي ال امب فيلكتلا نم ناكل ةين ريغب دابعلا

 لعف وأ نيناجملا لعفك وهف راتخم ريغ ناك نإو
 ةكراشملا يضتقي ليضفتلا لعفأو .مئانلاو لقاعلا

 نوكي فيكف ؛هيف ريخ ال ةين ريغب لمعلاو ؛ةدايزلاو
 .هنم ًاريخ ةينلا نوكت ىتح ليضفتلا باب يف ًالخاد

 رخآ روطب مهضعب هب باوجلا ررق ام : رشع سماخلا
 ءهنم لدأ هنأ الإ ,ةقيقحلا يف بارجلا اذه ىلإ عجري

 اذإ لمعلاو ملعلا نيب ةطساو كلذو دصقلا يه ةينلا نأب

 هلعف دصقي مل اذإو «هلعف دصقي مل رمأ حيجرتب ملعي مل
 لماكلا نم لامكلا لوصح دصقملا ناك اذإو «عقي مل

 هللا ىلإ ةبرقلا بلط ىلع ةينلا لامتشا يغبني قلطملا
 تناك كلدك كناع اذ و .: لفل لماكلا منذ نلعب
 ةلزنمب اهنأل ءهدحو ةين الب لمعلا نم ًاريخ اهدحو ةينلا

 ال حورلاب دسجلا ةايحو ءدسجلا ةلزنمب لمعلاو «حورلا

 ال حورلا ريغب دسجلا نأل هنم ريخ يهف .دسجلاب حورلا

 . قباسلا "”(يف) مالكلا هيف مالكلاو . هيف ريخ

 ةريثك تاريخ لعف يوني نمؤملا نإ :رشع سداسلا
 .هلمع نم ريخ هتينف ءاهضعب لعميو

 موي ناك اذإ :ثيدح يف ةهكقاظاضرلا لوق هيلع لديو
 يذلا وه نوكيف .؛هناحبس هيدي نيب نمؤملا فقوأ ةمايقلا

 لوأف هتفيحص يف رظنيف هلمع هيلع ضرعيف هباسح ىلوتي
 عزفتو ءهصئارف دعترتو «هنول كلذل ٌرفصي هتائيس ىري ام

 غرفيو ءهسفن رقتستو «هُنيع ُرَمَتَف هتانسح ىري مث «هسفن
 دتشيف باوثلا نم ىلاعت هللا هاطعأ ام ىلإ رظني مث .هعور

 ةةحرف

 .(م) يف ةدوجوم ريغ )١(

 .دمحأ لئاضفلا يبأ ديسلا خأ وهو . طبسلا نمحلا نبا ىنثملا

 787 ص تانجلا تاضور بحاص هركذ (همه8م889) ةنس دلو

 تايبألا ضعبو تازاجإو ةريثك تافلؤم هل .هيلع ىنثأو

 .ةلحلا يف هربقو (ه1515) ةنس يفوت ةيرعشلا

 .(س) يف ةدايز (©)

 نمؤملا ةين ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 يتلا فصلا ىلإ اومله ةكئالملل ىلاعت هللا لوقي مث

 .اهنوأرقيف :لاق .اهولمعي مل يتلا لامعألا اهيف

 . ائيش اهنم لمعن مل انأ ملعتل كنإ كتزعو :نولوقيف

 . مكل انبتكف اهومتيون ءمتقدص : لجو زع لوقيف
 .نوباثُي مث

 هسفنو «حيبست مئاصلا مون نأ درو ام هيلع لديو

 . حيبستلا ةدارإ نم اهلقن يف هتين ناكمل ''”(اهنع

 ىنعمب تسيل 'ريخ» ةظفل نإ :رشع عباسلا

 «نم» و .ةعفنم هيف امل ةعوضوم اهنإ لب ١ ليضفتلا

 . ةينايب

 نم ريخلا ةلمج نم نمؤملا ةين ىنعملا نوكيف

 ريخلا اهلخدي ال ةينلا نأ ردقم ردقي ال ىتح هلامعأ

 .لامعألا يف كلذ لخدي امك رشلاو

 «كلذك ةيفصولا ىنعم اهل داري نأ : رشع نماثلا

 نم نمؤملا ةين نأ ىنعملا نوكيو .نييبتلل «نم» نوكتو
 . ةيريخلا هلامعأ ضعب

 نأ ىنعملا نوكيو . ةيليلعت 'نم» نإ : رشع عساتلا

 هقفلا يف درو امك .هلمع لجأ نم ريخ نمؤملا ةين

 نم ريخ نمؤملا ةين» : ؛يئكئهلوق ريسفت يف يوضرلا

 . "'”هلمع نم ًاريخ يوني هنأل ؟هلمع

 ال ىنعملا اذه نأ الإ ءقبس امو اذه لمتحي وهو

 امم ريخألا يوني ام هنأ داري نأ الإ ةينلل ةيزم بجوي

 امم لضفألا يوني لازي الف «تاريخلا نم ًاقباس هلمع

 هنم ريخب يتأيو الإ لمعب يتأي امم رصتقي الف لمع

 : هجوأ (”«هلعلو» 3 لضفأو

 نأ ىنعملا نوكيف ءءابلا ىنعمب «نم» نإ :نورشعلا

 لوألاك وهو .اهيف ةرمث ال ًالإو ءهلمعب ريخ نمؤملا ةين

 .رهاظلا فالخ

 )١( اهل لماهلا :(سس) يف .

 .ةش 5ص .يوضرلا هقفلا (؟)



 نمؤملا ةّتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 قلطم رمأ صوصخل ماع هنإ :نورشعلاو دحاولا

 نم ريخ داهجل اك رابكلا لامعألا ضعب ةين يأ .ديقم

 يف امل ءآلثم ٍةدحاو ٍةديمحتك ةفيفخلا لامعألا ضعب

 هيزاوت ال يذلا ''”(مغلاو مهلل) ضرعتلا نم ةينلا كلت
 . لاعفألا كلت

 جاتحي لمع ىلع نمؤملا ةين نإ :نورشعلاو يناثلا
 ىلع هتدم لوطت نامز يف ةددعتم تامدقم ىلإ هداجيإ يف

 نم جاحلل لصحت يتلا ةقشملا نإف .ًالثم داهجلاو

 لاوهألا باكترا نم ةلصاحلا ةفلكلاو ةديعبلا رافسألا

 امك جحلا سفن باوث ىلع ةدئازلا ةباثإلا بجوي ةديدشلا

 . تامدقملا ىلع باوثلا ىف ةياورلاو ةيآلا هيلع لدت

 كثنيحت هنأ الإ (97(هنيعب) ىنعملا :نورشعلاو ثلاثلا

 وأ ءرصح "'(يف) وأ ءدص نم هلوصح هيلع عنتمي ٍِر

 ةين نوكتف . .نامزلا وأ ؛هيلإ لوصولا نم قيرطلا روصق

 لئاوغلاو قاشملا كلت باكترا عم جحلا ىلع نمؤملا

 . لصح ول جحلا كلذ باوث نم لضفأ جحلا تاوف ىلع

 فالخب ماودلا اهيف نكمي ةينلا نإ :نورشعلاو عبارلا

 تبسن اذإف .ًانايحأ فلكملا '؟”(هنع) لطعتي هنإف لمعلا

 اذكو .هنم ًاريخ تناك عطقنملا لمعلا ىلإ ةينلا هذه

 . هيلع لدت رابخألا دعبو .رفاكلا ةين يف لوقلا

 ءايرلا اهلخ دي داكي ال ةينلا نإ :نورشعلاو سماخلا

 ًاعرش ةربتعملا ةينلا ريدقت ىلع ملكتن اّنأل ٍبجُعلا الو

 نأ الإ امهل ًاضرعم ناك نإو لمعلا نأ هيلع دروأو

 .ليضفت عقب مل آلإو ءامهنع يلاخلا لمعلا هب دارملا

 نم ءايشألا يوني نمؤملا نإ :نورشعلاو سداسلا

 رجعي هلعلو .جحلاو موصلاو ةقدصلا وحن ريخلا باوبأ

 5 نعمل | فالخا وهو (ديعي :(س) يف (5)

 .(س) يف ةدوجوم ريغ قرف

 مغ

 ليق امك كلذ ىلع رجؤُيف لكلا نع وأ ءاهضعب نع

 .«روزملا دقف ةدايزلا ريخ»

 هاورو ء؟"”ديرد نبا ىلإ بوسنم باوجلااذهو

 ريصب يبأ نع ةينلا باب يف يفاكلا لوصأ يف ينيلكلا
 . '"” هكون قداصلا هللادبع ىبأ نع

 نم ريخ نمؤملا ةين يورنو :يوضرلا هقفلا يفو
 ردقيالو .هقيطي الام ريخلا نم يوني هنأل هلمع

0 

 لمعلا رخآ ىلإ مودت ةينلا نإ : نورشعلاو عباسلا

 ماودلا اهيفل روصتي ال لمعلا ءازجأو ءامكح وأ ةقيقح

 .امسق ًامسق مرصتت اهنأل

 نأ وهو «'؟”يلازغلا هب باجأ ام :نورشعلاو نماثلا

 لمعو .ّلجو ّرع هللا الإ اهيلع علطيال ””(ّرس) ةينلا
 . '"رهاظلا لمع نم لضفأ رشلا

 يناطحقلا يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ وه )١(

 عساو ناك .ريبك يوغل يوحن رعاشو لضاف ملاع .يرصبلا
 نم وهو ةرهمجلا باتك اهنم تافنصم هل ؛ظفحلاو ةياورلا
 .(ه١751) ةنس دادغبب يفوت ؛ةغللا يف ةربتعملا بتكلا

 .784ص .١ج باقلألاو ىنكلا

 نمؤملا دبعلا نإ :لاق دمك هللادبع يبأ نع ريصب يبأ نع (؟)

 ربلا نم اذكو اذك لعفأ ىتح ينقزرا بر اي لوفيل ريقفلا

 بتك ةين قدصب هنم كلذ لجو َّزع هللا ملع اذإف «ريخلا هوجوو
 معساو هللا نإ ءهلمع ول هل بتكي ام لثم رجألا نم هل هللا

 .59ص .”ج «يفاكلا .ميرك

 .07ص ء.يوضرلا هقفلا (")

 «مالسإلا ةجح»ب بقلملا يلازغلا دماح وبأ يعفاشلا هيقفلا وه (4)

 يفوت .ةفلتخم تافلؤمو ءدهزلاو .فوصتلا يف ةريثك ءارآ هل

 .(ه60٠6) ةئس

 .(س) يف ةدوجوم ريغ (5)
 دق هنإ :(هلمع نم ريخ ءرملا ةين) ثيدح نايب ىف ىلازغلا لاق )١(

 هللا الإ هيلع علطي ال رس ةبنلا نأ حيجرتلا اذه ٍببس نأ ْنَظُ
 حيحص اذهو .لضف رسلا لمعلو .رهاظ لمعلار .ىلاعت

 يف ريكفتب وأ هبلقب ركذي نأ ىون هنأل ؛دارملا وه سيل نكلو
 ركفتلا ةين نركت نأ ثيدحلا مومع يضتقيف نيملسملا حلاصم

 «نيدلا مولع ءايحإ .دماح وبأ .يلازغلا .ركفتلا نم ًاريخ

 .756ص (تء.ال ءرمم) 24ج
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 نع ملظلا حيباصم يف هاورام :نورشعلاو عساتلا

 نع يرغثلا نع يناهبصألا نع يبارافلا نع نساحملا

 .رانلاو ةنجلا يف دولخلا نع

 تناك مهتاين نأل رانلا يف رانلا لهأ دلخ امنإ :لاقف

 - همسا ىلاعت - هللا اوصعي نأ اهيف اوقب ول نإ ايندلا ىف

 تناك مهتاين نأل ةنجلا يف ةنجلا لهأ دلخ امنإو ءادبأ

 .ًادبأ هناحبس هللا اوعيطي نأ اهيف اوقب ول نإ ايندلا ىف

 .'"'ءالؤهو ءالؤه دلخ تاينلايف

 لع ُلَمْب لك لُث# :لجو رع هللا لوق يف لاق مث
 . هتين ىلع : '؟7(لاق) "76 هيلكس

 نع رفكلاو ناميإلا باب يف يفاكلا يف هاورو

 دمحم نب مساقلا نع هيبأ نع ميهاربإ نب ىلع 2*(ىبأ)

3 6 

 . "”كلذك مشاه يبأ نع '"”يشايعلا هاورو

 )١( قداصلاب بقلملا دمحم نب رفعج مامإلا ينعي .

 نساحملا نم ملظلا حيباصم باتك يف ثيدحلا ىلع فقأ مل (؟)

 دمتعا ىتلا ةطوطخملا نأ نكمملا نمو .ةعوبطملا ةخسنلا يف

 . ةعوبطملا ةخسنلا اهترقتفا تادايز ىلع يوتحت فلؤملا اهيلع

 ةدايزلا هتلخد هنأ الإ ءهلحم انه سيل مالك باتكلا يفو

 فنصا :لاق ىقربلا ةمجرت ىف ىشاجنلا هركذ امك ةصيقنلاو

 لاعرلا + يشاجتلا .4نضقتو هيف ديزأ دقو + نساحملا اهني انك
 1 .6 ةص

 . (ةرقبلا ةروس) 84/17 :ميركلا نآرقلا (*)

 . يأ :(س) يف (4)

 ىفاكلا ةخسن ىف دجوت الو «نيتخسنلا ىف ةدايز (ىبأ) ةملك (0)

 ْ ْ ْ . ةعوطملا

 .59ص 7٠ج «يفاكلا رظنا ()

 يملسلا شايع نب دمحم نب دوعسم نب دمحم خيشلا وه (0)
 ةياررلاب عساو عالطضا هل ؛ةيمامإلا ءاملع نم ؛يدنقرمسلا

 اهنم ءفنصم يتئام ىلع ديزت ةريثك تافنصمو ءرابخألاو
 يفوت :هيلع اونثأو نييلاجرلا نم ريثك هركذ .فورعملا هريسفت
 .(ه"759) ةنس

 ديسلا قيقحت ءريسفتلا هدوعسم نب دمحم ؛.يشايعلا رظنا (8)
 هاذ ع هاه رت ملكا عب يتداطملا ماع

 نمؤملا ةّتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 بحاص نم دارملا نسحلاوه باوجلااذهو

 هادع امو .هملع ةاورو « هتيب لهأ نم جرخ هنأل داشرإلا

 .«نولهاجلا '"(ةرثك) ةطقن ملعلا» و «نونظلا نم

 ةعيبط نم ريخ ةينلا ةعيبط نأ دارملا نإ :نوثالثلا

 نإ لب ءًالصأ باقع هيلع بترتي ال هنأ كلذو ؛لمعلا

 اهدوجو ناك ارش تناك نإو ءاهيلع بيثأ ًاريخ تناك

 . لمعلا فالخب اهمدعك

 رقتفيو ؛ةينلاب دجوي لمعلا نإ :نوثالثلاو دحاولا
 دجوت نأ نكميو ءلمعلا ىلإ ةينلا رقتفت الو ءاهيلإ

 . هنود

 رئاسك ءافجلا ىلا عفدت ال ةينلا نإ :نوثالثلاو يناثلا

 .لامعألا

 ىلع الإ نوكت ال ةينلا نإ :نوثالثلاو ثلاثلا

 . '"”ةيقتلاك ًايروص نوكي '"”(دق لمعلاو) «ةقيقحلا

 اهنع زجعلا روصتي ال ةينلا نإ :نوثالثلاو عبارلا

 رابخألا ضعب يفو .هتاذل عنتما امبر هنإف لمعلا فالخب

 .هيلع لديام

 صتخم نم ريخ ةينلا عون نإ :نوثالثلاو سماخلا
 . لمعلا

 «نطابلا ءافص ىلع لدت اهنإ :نوثالثلاو سداسلا

 .داقتعإلا نسسحو

 اهيف بعت ال ضحم ريخ ةينلا نإ : نوثالثلاو عباسلا

 نبا يلع مامإلا ىلإ بوسنم لوقلا اذهو ءاهرثك :(س) يف )١(
 . يكل بلاط يبأ

 .دقف لمعلا فالخب :(س) يف (0)

 تضرعت اذإ اميف سفنلا ظفح ىلإ فدهت ةلاح ةيقتلا ()
 امك ءاهل داقتعا ريغ نم ةالاوملا راهظإب كلذو «فواخملل

 ,؟ج «نآرقلا ماكحأ» باتك يف يفنحلا صاصجلا كلذ ركذ

 يف تالاقملا ةعجارم نكمي ةيقتلا عوضوم لوحو ٠١. ص

 قئاقحو ؛0؟١7ص .ديفملا خيشلل تاراتخملا بهاذملا

 ريسفتلاو ."4 ص «يضرلا فيرشلل ليزنتلا هباشتم يف ليوأتلا

 لصأو .١8ضص ١ج «ةينغم داوج دمحم خيشلل فشاكلا

 . ءاطغلا فشاك نيسح دمحم خيشلل اهلوصأو ةعيشلا



 نمؤملا ةّين ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 . هلاحب اذه ىلع لاكشإلا نكلو .لمعلا فالخب

 تاللآ ىلإ جاتحا امبر لمعلا نإ :نوثالثلاو نماثلا

 . ةّينلا فالخب اهعانتمال منتمُيو طئارشو

 طورش نم ولخي ال لمعلا نإ :نوثالثلاو عساتلا

 رثكأ لمعلا ةين ىلع ردقملا باوثلا نإ :نوعبرألا

 . لمعلا نم ًادارفأ رثكأ اهنأل «هيلع ردق امم

 لمعلا عيمجب قلعتت ةينلا نإ :نوعبرألاو دحاولا

 . لمعلا فالخب عيمجلا ىلع بائيف ةدحاو ةعفد

 لمعلا نم ريخ نمؤملا ةين نإ :نوعبرألاو يناثلا

 . حاكنلاو قالخألا مراكمك َةّين الب هيلع بائثي يذلا

 نسح يورنو :يوضرلا هقفلا يف ام هيلع لديبو

 أ هننلا ةبسانم هنو« ةيعاتف قلخلا

 ةفلك ىلإ جاتحملاو .دصقلاب ناك ام هنأل هلعلو

 ةلصاحلا لامعألا نم لضفأ لمعلاب ءانتعا ةدشو

 لضفأ رايتخالاب امو ءاهيلع هتيلوبجمل ةعيبطلا ىضتقمب

 ريغ نم
 ملعتلا ةفلك ىلإ جاتحت ال ةينلا نإ :نوعبرألاو ثلاثلا

 .لمعلا فالخب

 نيلمع دحاولا لعجت دق ةينلا نإ :نوعبرألاو عبارلا

 . "'”لخادتلا باب ىف امك ةددعتم ًالامعأ وأ

 باوث اهيبسب لصحي دق ةينلا نأ :نوعبرألاو سماخلا

 ءانثأ يف ةقدصلا لثم ءرخآ لمع ءاشنإ يف لمع ىلع

 امك .لامعألا داضتل لمعلاب كلذ لصحي الو «ةالصلا

 ءانثأ "”(يف) متاخلاب هك نينمؤملا ريمأ قدصت هيلع لدي

 .05؟ص .يوضرلا هقفلا )١(

 نيب لخادتلا ّهصي» ثيح ةيحتسملاو ةبجاولا لاسغالا يف امك (1)

 لسغو ةبانجلا لسغ يزجيو .هجولا داحتاو ةينلا عم لاسغالا

 يف ةعمجلا لسغر ءاهريغ نع تابجاولا يف تيملا

 كلف «ينيوزقلا :رظنا .«كلذ نودب هريغ نع تايحتسملا

 .١75؟ص .ةاجنلا

 . (س) يف ةدوجوم ريغ (")
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 يعدم نق ةركلا خلو وع ةذادقلا

 لمعلا دوجول ةلع ةينلا نإ :نوعيرألاو سداسلا

 .لولعملا نم فرشأ يهف . هتحصو

 ىلع دوجولا يف قبسأ اهنإ :نوعبرألاو عباسلا
 . "”قوبسملا نم) لضفأ دوجولا يف قباسلاو . لمعلا

 نم ةدابعلا ريغ ليحت دق ةينلا نإ :نوعبرألاو نماثلا

 ةراجتلاو برشلاو لكألاو حاكنلا يف امك اهيلإ لاعفألا

 فالخب ىرخأ ةدابع ةدابعلاو .ةدابعلا ىلإ اهوحنو

 . لمعلا

 لقعلا دوجوب ةنورقم ةينلا نإ :نوعبرألاو عساتلا

 فاللخب «سفنلاو لقعلا ماد ام هقرافت داكت الو سفنلاو

 امك .سفنلاو لثقعلا ةقرافم لثم هقرافي دق هنإف لمعلا

 لضفأ ةينلا نوكتف .""يوضرلا هقفلا يف كلذب حّرص

 .هعم ةبحاصملا ماودل لمعلا نم

 كتادايلا نادم اهنلغ سلا نإ :ةوسمخلا

 .«ديصلاك ماكحألا رثكأو ,'تاعاقيالاو ,'*”دوقعلاو

 نوميقي نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ# ىلاعت هلوق يهو )١(

 00 /0 :ميركلا نآرقلا .؟8نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا

 نب ةملس قيرط نم متاح يبأ نبا كلذ ىور .(ةدئاملا ةروس)

 يف يرشخمزلا ًاضيأ هدروأو .همجعم يف يناربطلاو «ليهك

 ليوأت نع نايبلا عماج يف يربطلاو ؛114ص ١ج فاشكلا

 ريسفتلا يف يزارلا رخفلاو .588ص 35ج هء.نارقلا يا

 «ميظعلا نآرقلا ريسفت يف ريثك نباو .558ص .1١١ح ءريبكلا

 «ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ يف يواضيلاو ١0ص كج

 «روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا يف يطويسلاو ١15. 4 ص
 «دئارفلا عبتمو دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو 0797ص ء”ج

 تماصلا نب ةدابع يف تلزن اهنأ مهضعب لاقو ١. ص ءالج

 .روهشملا وه لوألا لوقلاو .دوهيلا نم أربت امل

 .(س) يف ةدايز (5)

 .05ص .يوضرلا هقفلا :رظنا (7)

 .موصلاو ةالصلاك تادابعلا (؛)

 نينثا نيب ةصوصخم ظافلأ ىلإ جاتحت يتلا رومألا يه :دوفعلا (5)

 .ءارشلار عيبلاك

 نم ةئيعملا ظافلألل جاتحت يتلا لامعألا يه :تاعاقيإلا ()

 .قالطلاك دحاو فرط
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 . لمعلا فاالخب ٠ ةطقللاو ٠ ةارايملاو «ةحابذلاو

 . لمعلا ىف بئانلا ةّينك

 ةينلاب الإ لطبي ال لمعلا داسف نإ :نوسمخلاو يناثلا

 . سكعلا فالخب

 لمعلاو «ةيدوبعلا حور ةينلا نإ :نوسمخلاو ثلاثلا

 . ةرهاظلا هتروص

 ٌمتغآف يدوهي هلمع ىلإ هقبسف .مدهنا دق ةنيدملل ًاباب

 نمؤملا ةين» : يىبنلا لاقف «كلذل "”(يراصنألا)

 باتك يف قودصلا هاورام :نوسمخلاو سماخلا

 ينأ هئكقن للادبع يبأل تلق :لاق ماحشلا نع للعلا

 نوكت فيكف ؛«هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» لوقت كتعمس

 ًاءاير ناك امبر لمعلا نأل : :ئقتلاقف ! ؟لمعلا نم ًاريخ

 ىطعيف ؛نيملاعلا برل ةصلاخ ةينلاو «نيقولخملل

 . '؟”لمعلا ىلع ىطعي ال ام ةينلا ىلع لجرلا

 قفاوي اذهو .2'"”يوضرلا هقفلا يف '*”(ام) هلثمو

 .نيرشعلاو سماخلا باوجلا

 دادزي اهلامكب هنأل لامعألا عيمج نم لضفأ اهنأ لاكشإ

 .لاعفألا ىف لامكلا

 ناميإ سفن ةينلاب داري دق :نوسمخلاو عباسلا

 لوبقلا فقوتل لمعلا نم لضفأ هنأ لاكشإ الو .نمؤملا

 .تاياورلا نم ةلمج هيلع لدتو . هيلع

 )١( قالطلا عاونأ نم عون يهو :ةارابملا .

 .هكلام لوهجملا عئاضلا لاملا يه : ةطقللا (1)

 .(س) يف ةدوجوم ريغ (5)

 .014ص 7١ج «عئارشلا للع .خيشلا .قودصلا (4)
 : نسل يف  ةدوجوتمنيغ(8)
 .65ص «ء.يوضرلا هقفلا رظنا (5)

 نمؤملا ةين ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 مزعلا نمؤملا ةينب دارملا نإ :نوسمخلاو نماثلا

 نايتإلا ىلع ناميإلا لمع نم هريخأت ىلع بولطملا
 وأ ءقيضي تقوب ةتقوملا ريغ ةحلاصلا لامعألاب

 اهب لمعلل قفو نإ هنإف تقولا لوخد دعب ةعسوملا
 . ضيوعت ريغ نم هتافول هل بتك الإو .كاذف

 بصنلا ةءارق ىلع '”(ىنعملا) :نوسمخلاو عساتلا

 ةيلوعفملا ىلع نيبوصنم انوكي ْنأب ءأّرش ْنإو ءاريخ ْنإ
 عجار ريمضلاو .ًافيرحت عقو عفرلاو .ردصم هنأل ةينلل

 نم ةينلا كلت نوكت اريخ ىون اذإ نمؤملا نإ نمؤملا ىلإ
 .سكعلاب رفاكلا اذكو «هلامعأ ةلمج

 ريمضلاو بلا ةءارق ىلع ”"'(ىععلا) :نوتسلا

 نوكيف .رشلاو ريخلا ىلإ عجار 'هلمع نم» :هلوق يف

 ؛سكلا لاوعأ نما ارش هفؤملا هن اذأ ""(ننيتلا)

 ةينايب «نم» نوكتف . رشلا لامعأ نم «ًارش# رفاكلا ةينو
 .نيهجولا ىلع

 نأ ىنعملاو .ةيضيعبت «نم» ْنِإ :نوتسلاو دحاولا
 . رفاكلا اذكو .'؟*”(هلمع) ضعب نم ريخ نمؤملا ةين

 ءريخ ىلإ عجار ريمسفلا نإ :نوتسلاو يناثلا

 نم ريخ نمؤملا ةين نأ ىنعملاو «ةيضيعبت نما و
 . ريخلا لقأ ضعب

 ةين ثيدحلا ْنأ عفرلا ريدقت ىلع :نوتسلاو ثلاثلا

 نم "””(هب) دارملاو «- ميملا رسكب - هلجع ريخ نمؤملا
 عبط ام ضعب نم ريخ يأ «ةيضيعبت «نم» و .هعوبطم
 . سكعلاب رفاكلاو هيلع

 نأ دارملا نأ ريرقتلا اذه ىلع :نوتسلاو عبارلا

 ةين ىلع عوبطم رفاكلاو .ريخلا ةين ىلع عوبطم نمؤملا
 .رشلا

 ىلع هتحص فقوتي لمعلا ْنِإ :نوتسلاو سماخلا

 .(س) يف ةدايز )١(

 .(س) يف ةدايز )0

 .(س) يف ةدوجوم ريغ (5)
 .هلامعأ :(س) يف (4)

 .(س) يف ةدوجوم ريغ (5)



 نمؤملا ةّتن ثيدح يف نئوملا ةينمأ

 ريخ يهف .هتحص ىلع ةينلا فقوتت الو «ةينلا ةحص

 .(ةينبا الإ «لمع ال١ ىناعم دحأ وهو ءهنم

 رومغملا نمؤملاب داري نأ :نوتسلاو سداسلا

 هلاعفأ لازت الو ءاهيلإ رطضملاو «فالخلا لهأ ةرشابمب

 نكلو .لطابلا لهأ ةارادمو ''”ةيقتلا ىلع ةيراج ًابلاغ

 «ةدحاو ةروص لطابلا لمعلا نإ :نوتسلاو عباسلا

 ةيقتلاب لماعلا ىلإ ةبسنلاب ًايزجم ًاحيحص نوكي امنإو
 ىلإ لطابلا لمعلا ةيقتلا تلاحأ دقف .2"”(ةيقتلا ةينب)

 نامتك نمؤملا ةينب دارملا نإ :نوتسلاو نماثلا

 نم ريخ .فالخلا لهأل فالخلا راهظإ مدعو «هناميإ

 .هرتس نع فشاكلا مهل فلاخملا هلمع

 للذتلا نايب ةرابعلا نم دوصقملا نإ :نوتسلاو عساتلا

 .بلقلا يف هريثأت نودب كلذ لصحي الو ؛عوضخلاو

 نودبو «هنم ةينلا صالخإ نودب رثألا كلذ لصحي الو

 . كلذ نودب هلمع نم ريخ هتينف . ةيدبعت

 ,'"”(هتينب الإ) زمحأ نوكي ال لمعلا نإ : نوعبسلا

 كلذ ناك دشأ ناك املك ىعادلاو ؛ىعادلا ىه ةينلا نأل

 باكتراو .؛تاعاطلا يف حراوجلا لاغتشال ًابجوم

 ندبلل تلصح امل كلذ الولو .تادابعلا يف قاشملا

 .هنم ريخ ةينلاف . ةقشملاو ةفلكلا

 حراوجلا طيشنتل ةيجوم ةينلا نإ :نوعبسلاو دحاولا
 بعتلا امنإو ءاهيلع ةدابعلا بعتل ريثأت الو ةعاطلا ىلع

 .ةيللا نودب لصحي الو «بلقلا ؟؟”(يف) هريثأت لصحي

 ا و) هد است دعا ةقلاق

 .ةفجازوب ةنعنلا ىلإ ةراشالا فرت 03
 .(س) يف ةدوجوم ريغ (؟)

 .(س) يف ةدايز (7)

 .ىلع :(س) يف (4)

 .(س) يف ةدوجوم ريغ (5)
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 نيكلاسلا نم لوصولا لهأ نإ :نوعبسلاو يناثلا

 ةيارس رخآ ىلإ لاعنألاو لاوقألا نم

 ساسحإلا مدعو ءانفلا يف مهف .لاصتالاو لوصولا

 ءاقبلا راد ىلإ هجوتلاب مهتاينبو هللا يف ؛ءانعلاو لابقإلاب

 مالكلا يتأيو . لمعلا نم ريخ لاحلا اذه يف ةينلاف

 . رفاكلا ةين ىف سكعلاب

 230(لاكشالا نع ًاياوج دوعبسو نانثا هذهف)

 نم كلذ ىلع ديزي ام تاياورلا ضعب نم رهظي امبرو

 لوصح ناكمإو «ةّين نع فعضت ال هنأو ثيدحلا يناعم

 بلقلا حراوجلا ناطلس ""”نأبو) .لامعألاب فعضلا

 بحاص ةقداصلا ةّينلا بحاص نإو . ةيوقعلاو ةباثإلا هبو

 ضراوعلا نم بلقلا ةمالس نأل ءميلسلا بلقلا

 يف لجو رع هلل ةّيبنلا صصخي هنأ يف زومر «هدرجتو

 َنونب الو لام عقب ال من9 :لجو ّرع لاق ءاهلك رومألا

 حابصم يف درو امك '' ”4ٍِريلَس ٍبَْق هنأ قأ ْنَم الإ
 1 هلا ع لا يك

 امل 'هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» يف لاق مث .' ةعيرشلا

 . *)ةاجنلا نم اهيف

 ءوسلا يذ ةين يف باقعلا مقوف يناثلا ثيدحلا امأو

 هلوق يف اهيلجتل رفاكلا نود رهاطلا نمؤملا ىلإ ةبسنلاب

 ونحت زأ مكس مي ام أوُدْبَت نإو# لجوّرع

 . 74 يأ مب خكبِساَحُي

 نم ثلاثلا دلجملا نم) هداريإ اندرأ ام رخآ اذه

 ةرابعلاب نوذفني

 .(س) يف ةدايز ١(

 .ناو :(س) يف )١(

 .(ءارعشلا ةروس) 88/557-84 :ميركلا نآرقلا (*)

 دقر .قداصلا هللادبع يبأ مامإلل ةبوسنملا بتكلا نم وه (4)

 هدنس نإ :لاق ذإ يسلجملا مهنم ءاملعلا نم ريثك هتبسن دعبتسا

 مهناحالطصا نم ريثك ىلع لمتشا اذلو .ةيفوصلا ىلإ يهتني

 ,١ج راونألا راحب :رظنأ» .مهخياشثم نع ةياورلا ىلعو
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 ."ص «ةعيرشلا حابصم :رظنا (6)
 . (ةرقبلا ةروس) 584/7 ميركلا نآرقلا (1)



 كف

 هفلؤم ديب '"'(هديوست) نم غارفلا ناكو ."'"(أرخآو الوأ

 ةنسلا نم مارحلا ةجحلا يذ يناث ةعمجلا موي ةحيبص

 ىلع ةيرجه فلألاو نيتئاملا دعب نينامثلاو ةدحاولا

 ) «ةيحتو ''”(مالسو )ةالص "”(فلأ) فلأ اهرجاهم

 0و لوا هن دمحتلاو

 رفعج يبأ نيدلا ٌرعم اهفلؤم طخ نم اهخسنتسا دقو

 ينيوزقلا ينيسحلا دمحأ نب نسحلا نب يدهملا دمحم

 مثآلا دبعلا بهاوملا» باتك نم ثلاثلا دلجملا نم

 ًادماح ةيرجه (1776 ةنس ناضمر )١5 يوامسلا دمحم

 ا

 مجارمو رداصم

 قيقحتلاو ةمدقملا

 نآرقلا ريسفت .(هالال؛ ت) ليعامسإ : ريثك نبا

 .(ه799١ ت) قداص دمحم ديسلا : مولعلا رحب

 ءاملع مجارت يف ةيهبلا رردلا . طوطخمم  ءانغلا ةقيدحلا

 . طوطخم  ةجهبملا ةضورلا . طوطخم  ةيمامإلا

 تال «ةرهاقلا) ١ج «يراخبلا حيحص

 ةردلا .(ه 1777” ت)نوسح ديسلا :ىقاربلا

 . دادغبب

 (هاكمل ١ لاا ت) دمحم نب دمحأ :ىقربلا

 .((م14 .فجنلا) .نساحملا

 خيرات نم لوصف ,(ما1و51ا/ ت) ليب سملا :لب

 .(تء.ال .«توريب) طاّيخ رفعج ةمج رت «بيرقلا قارعلا

 .(س) يف ةدوجوم ريغ )١(
 .ديوستلا :(س) يف (؟)

 .(س) يف ةدايز فرفز

 .(س) يف ةدايز (4)

 .(س) يف ةدايز (6)

 نمؤملا ةّين ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 نيعبرألا باتك .(هلذا ت) خيشلا : يئاهبلا

 .(ها704١ زيربت)

 ليزنتلا راونأ .(ه186 ت) هللادبع :يواضيبلا

 .(ها7غا/ ءرصم) 53ج «نارقلا

 دقارم .(ه556١ ن) دمحم خيشلا :نيدلا زرح

 دمحم : قيمحت .(تء.ال «.فجتنلا) " ص «فراعملا

 «فجنلا) "ج «لاجرلا فراعم .نيدلا زرح نيسح

 .نيدلا زرح نيسح دمحم : قيقحت (ه 6

 .(اه١٠١ ت) نسحلا نب دمحم : ىلماعلا رحلا

 «توريب) ١ج «ةعيرشلا لئاسم ليصحتل ةعيشلا لئاسو

 .(ها9*١8

 .((مم16 «فجنلا) «تاجردلا

 «فجنلا) 5 «ةلحلا ءارعش .يلع : ىناقاخلا

 .(م16 5

 تاضور .(هااللا# ت)) رقاب دمحم : يراسنوخلا

 .(ها751/ «نارهط) .تانجلا

 «ريبكلا ريسفتلا .(هون ت) نيدلا رخف :يزارلا

 .(م1954١ ءرصم) ١١ج

 هقفلا .(ه7 07 ت١ ىسوم نب ىلع مامإلا :اضرلا
 .(ه١١ا/4 «زيربت) ,.«بوسنملا) يوضرلا

 يف ليوأتلا قئاقح .(ه05٠4 تا فيرشلا :يضرلا

 .«توريب) ّط «ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاشكلا

 .(تءال

 ةعيلطلا .(هاالال» ت) دمحم خيشلا :يوامسلا

 . طوطخم - ةعيشلا ءارعش نم

 ردلا .(ه١٠١٠9 ت)نمحرلا دبع :يطويسلا

 .(ه1717/7 .«نارهط) ”ج ءروثأملاب ريسفتلا يف روثنملا



 نمؤملا ةّتن ثيدح يف نقوملا ةينمأ

 .(ه18١ ت)دمحم نب رفعج مامإلا : قداصلا

 .(ه547١ ءزيربت) «.(بوسنملا) ةعيرشلا حابصم

 لمأ ةلمكت (ه7564١ ت) نسح ديسلا :ردصلا

 . طوطخم  لمآلا

 ١ج «عئارشلا للع .(ه"١8 ت) خيشلا : قودصلا

 .(م1955 .افجنلا)

 عماج .(ه”١٠ ت) ريرج نب دمحم :يربطلا

 .(م19604١ .ءرصم) ١ج ؛نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا

 ممجم .(ه80١٠ ت) نيدلا رخف :يحيرطلا

 .(ه117/8 .فجنلا) ؛ج «نيرينلا علطمو نيرحبلا

 ضايرلا .(ه١*95 ت) ىلوملا دبع :يحيرطلا

 . طوطخم  ةيولعلا رسألا باسنأ خيرات يف ةيرهزألا

 . (هللا همحر) هفلؤم ةبتكم يف هتخسن تيأر

 ءزيربت) ؛يلامآلا .(ه١57 ت) خيشلا : يسوطلا

 نسح ديسلا قيقحت .ماكحألا بيذهت .( ه1

 ١909(. .فجنلا) :ج .ناسرخلا

 فاصوأ .(ه187 ت) نيدلا ريصن :يسوطلا

 .يليلخلا دمحم ةمجرت ١107(« .فجنلا) «فارشألا

 عماجلا جاتلا .روصنم خيشلا :فيصان يلع

 .(ه١70١ ؛ءرصم) «لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل

 «ريسفتلا . (ها١7 ت)دوعسم نب دمحم : يشاّيعلا

 .(ه١٠58١ ؛مق) ؟ج يتالحملا مشاه ديسلا قيقحت

 يلاوغلا طقس .نارمعلا جرف خيشلا :يفيطقلا

 .(هالالالا# «فجنلا) «ىلائللا طقتلمو

 ندكلا :( ته تأ نابع منشلا + ىسنللا
 ءفجنلا) ١7ج (م154 ءفجنلا) ١ص .باقلألاو

 .(ماوالا

 كلئابسلا .(«ه١٠17 تر يدهم ديسلا :ىنيوزقلا

 .طوطخم - ةبذهملا ةيهقفلا لوصألا مظن يف ةبهذملا

 دئالق .(ه79١/ ؛زيربت) ءةادهلا ماكحأ يف ةاجنلا كلف

 رازملا .(م1917/7 .دادغب) ؛دئاقعلا لوصأ يف دئارخلا

 .(ه « زيربت) .روبقلا نييعت يف

 ل

 رويبلل يل شح ةخنز ندانعم " ئتاشاكلا
 تدل د نوط 6 نئاتعلا

 .(ه578١ ت) رفعج خيشلا :ءاطغلا فشاك

 ءارغلا ةعيرشلا تامهبم تايفخ نع ءاطغلا فشك

 .(ت.ال هنيربت)

 .(هاا"ا/ل” ت) نيسحلا دمحم :ءاطغلا فشاك

 .(تء.ال «توريب)» ءاهلوصأو ةعيشلا لصأ

 يوسوملا يدهملا دمحم :ىمظاكلا

 ريهاشم مجارت يف ةعيدولا نسحأ ا

 .(م1156 .افجنلا) ١جج ةعيشلا يدهتجم

 .(ها759/9748 ت) بوقعي نب دمحم :ىنيلكلا

 .(ه58١ ءنارهط) هج ٠ لالا

 .(ه١8١٠١ ت) حلاص دمحم ىلوملا : يناردنزاملا

 .(ه1787١ .نارهط) 8ج ؛يفاكلا لوصأ حرش

 راحب .(ه١١١١ ت) رقاب دمحم :يسلجملا

 .(ه06١ .؛نارهط) ١ج ءراونألا

 يلامأ .(ه477 ت) فيرشلا :ىضترملا

 .(م5964١ ءرصم) ؟ج ؛ىضترملا

 ريسفتلا .(ه٠٠1١ ت)داوج دمحم :ةينغم

 .(م19548 ؛ترريب) ١ ج .فشاكلا

 يف تالاقملا لئاوأ .(ه41 تر خيشلا :ديفملا

 «يناجنزلا هللا لضف قيقحت . تاراتخملا بهاذملا

 .(م191/7 «فجنلا)

 ةبتكم تاطوطخم تسرهف .يدهم دمحم :فحن

 .ةماعلا ميكحلا مامإلا

 .(ها#”580 ت)نيسح ازريملا :يرونلا

 هاك :ةتازيظ) هود كردتسلا

 عمجم .(همذال ت) ركب يبأ نب يلع : يمتيهلا

 .(م1951 «توريب) "ص .١ج «دئاوفلا عبنمو دئاوزلا

 «تايلبابلا .(ه7860١ ت) يلع دمحم : يبوقعيلا

 .(م١196 ءفجنلا) ؟ج

 يتنيوزقلا تدوج
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 ١57١ رياربف /طابش ١؟ بالقنا

 ناريإ خيرات يف ةيريصم ةبقح

 ؛م1919١ ماعل ةيناطيربلا  ةيناريإلا ةيقافتالا تناك

 سردم نسح ديسلا موحرملا دوهج لعفب تيغلأ يتلاو
 بالقنالل سيئرلا ببسلا «؛ةميكحلا هتدايقو يناهفصألا

 اذإو .م١97١ رياربف /طابش ١١ يف ناريإ هتدهش يذلا

 تاوقلا بناج نم ةيناريإلا ناليج ةيالو لالتحا ناك

 نإف «بالقنالا اذهل رشابملا كرحملا وه ةيعويشلا

 ماع ةيقافتا ماربإل ةرشابم ةجيتنك ءاج روكذملا لالتحالا
 زاقوقلا نم نومداقلا ةفشالبلا ززع نأ دعبف . م6

 ءاهنإ نكمي ال هنأ ًاحضاو ادب «ناليج يف مهزكرمت
 ةيناطيريلا  ةيناريإلا ةيقافتالا تماد ام ةيالولا لالتحا

 قوثو ةيقافتالا عقوم مادام كلذكو .لوعفملا ةيراس

 .ناريإ يف ءارزولا سيئر بصنمب اكسمم ةلودلا

 رداب مث «ةلاقتسالا ىلإ ةلودلا قوثو رطضا ؛ةيادب

 قيلعت ىلإ ةلودلا ريشم ديدجلا ىيناريؤلا ءارزولا سيئر

 ةيركجلا نكلو: دايناظيرب عم ةعترملا ةيقاذتالا ذيفنت
 ءطقست مل «ناليج يف ةفشالبلا اهماقأ يتلا «ةيعويشلا

 فررظلا هذه لظ يفو .نارهط وزغ ىلإ ترداب اهنإ لب

 يركسع ءارجإ ىلع مادقإلا ةرورض ترولبت ةبعصلا
 ليبسلا دهم يذلا رمألا .ديدجلا رطخلل يدصتلل

 .م١11 ماعل رياربف /طابش بالقنال

 عئاقولا لك ضارعتسا ةلاجعلا هذه يف انعسي ال

 ماع ةيقافتا ماربإ ىلإ تدأ يتلا ةيسايسلا تايطعملاو

 ريزو اهتركف ىنبت نم لوأ ناك يتلاو «ةريهشلا 69

 ةروث رثإ نزيرك دروللا هنيح يف يناطيربلا ةيجراخلا

 .ايسور يف ١911 ماع ربوتكا

 قرشلا يف ءاشت ام لعفت هنيح يف ايناطيرب تناك

 نيادقلا ييتتامو اهدر صج ةيييوع ركز ظمرألا
 ةيناملألا ةيروطاربمألاو ةيرصيقلا ايسور ةيروطاربما)
 «طفنلاب ةينغلا ةقطنملا هذه ىف (ةينامثعلا ةنطلسلاو

 رخآ وأ لكشب سفانتلا تاس نهر عيصبزك يسحر

 .بهذ نم قبط ىلع ايناطيربل طسوألا قرشلا اومدقيل

 ناريإ خيرات يف ةيريصم ةبقح ١9471١ رياربف /طابش 77 بالقنا

 بادتنالل اعضخ نيذللا نانيلو ايروس ءانشتسابف

 ةقطنملا يف ىرخألا نادلبلا رئاس تناك «يسنرفلا

 زاجحلاو ندرألاو نيطسلفو قارعلاو نيرحبلاو رصم)

 تارامإلل ةمخاتملا لحاوسلا كلذكو ءرطقو تيوكلاو

 تناكو .يناطيربلا ذوفنلا تحت حزرت (ةيلاحلا ةدحتملا

 .ندنل نم هيجوتب رادت ةلودلا هذه ةسايس ةلجع

 قلق ايسور يف ديدجلا يروثلا ماظنلا رارقتسا راثأ

 تاراعشلا نأ اوأر نيذلاو «دنهلا يف ايناطيرب ماكح

 ةيلامسأرلاو رامعتسالا ةحفاكم ليبق نم ؛ةروثلل ةيرغملا

 ةيدوبعلا لالغأ ميطحتو لالغتسالا نم بوعشلا ريرحتو

 دنهلا ىلإ برستت دق «ملاعلا يف نيحداكلا لبكت يتلا

 ةيلحم تاروث ىلإ يدؤت دقو «ناتسناغفأو ناريإ ربع
 راكفألاو دملا ةهجاومل ايناطيرب تعس اذل .ةريطخ

 ىلع ًافوخ ايسور يف ديدجلا يروثلا ماظنلا نم ةئعبنملا
 .ةيرثلاو ةعساشلا دالبلا هذه يف اهحلاصم

 عافدلا ىلع ةرداق ةلود ةرتفلا كلت يف ناريإ تناك

 دهعلا يثيدحلا نييعويشلا ذوفنل يدصتلاو اهدودح نع

 ةرورض ةيأ كانه نكت مل يلاتلابو «يبنجأ معد نود

 تناك ةفسؤملا ةقيقحلا نكلو .م9١191 ةيقافتا ماربإل

 كاذنآ ناريإل نكي مل هنأ كلذ «؛تاروصتلا هذه سكع

 نم هجوت ةيركسعلا اهتاوق تناكو .دحوم ينطو شيج
 ىوقأ ىلع سورلا طابضلا فرشي ذإ «بناجأ طابض
 ناكو .قازقلا ةوق يأ ؛دالبلا ىف ةيركسع ةوق ىتعأو

 تاوق امأ .كردلا تاوق سأر ىلع نويديوسلا طابضلا

 ماع ةياهن تسسأت يتلا بونجلا ةطرش وأ (رايبسأ)

 تاميلعتو هيجوتل ةعضاخ تناكف م7

 .نييناطيربلا

 دعب نيينامثعلا يديأ ىلع ةيناريإلا يضارألا تلتحا

 (م1918-م115) ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيادب

 سورلا) ءافلحلا تاوق تدرط مث .ةرشابم

 اولحيل ةيناريإلا يضارألا نم كارتألا (نويناطيربلاو

 ربوتكا ةروث عم ًانمازت «م19411 ماع رخاوأ ىتح مهلحم

 نع ايسور نينيل دعبأ ءتقولا كلذ يفف .ايسور يف

 ةيلايربمالا برحلا ةرتف نأ ًايمسر نلعأو «برحلا ةحاس



 ناريإ خيرات يف ةيريصم ةبقح ١97١ رياربف /طابش 77 بالقنا

 نم يكشتورت ةيسورلا ةيبرحلا ريزو بلطو .تهتنا دق
 تاحاس ةرداغم سورلا دونجلاو ةحلسملا تاوقلا

 رمأو .ىرخألا لودلا يضارأ نع ءالجلاو كراعملا

 لاح يف نييركسعلا ءارمألا لك لتقب نييركسعلا ةداقلا

 مهنأ ىلإ مهنأمطو :؛ةديدجلا ةلودلا رماوأ ىلع مهدرمت

 ةكرعملا ةحاس نم سورلا بحسنا اذكهو .مهعيجشتو

 ىمظعلا ايناطيربل ةيناريإلا ىضارألا تمّلُسو ةيركسعلا

 . سفانم نود

 دروللا حرط «ةيئانثتسالا فورظلا هذه لظ يف

 حيتيامب «ناريإ عم م914١ ةيقافتا ماربإ ةركف نزيرك

 كاذب هيبش ناريإ ىلع رشابم ريغ بادتنا ضرف ايناطيربل
 يأ .مات حاجنبو ًاماع نيعبرأ لبق رصم ىلع هتضرف يذلا

 نم ندنل ةنميهل عضاخ ناريإ يف يراشتسا ماظن ةماقإ

 ةراشإلا ردجت انهو .ًايمسر ناريإ يضارأ لالتحا نود
 مسا نم ةقتشملا 0:م011. 2.1. ليفنارغ ةيرظن نأ ىلإ

 «ليفنارغ دروللا )١1884( ايناطيرب ةيجراخ ريزو

 يركسعلا لالتحالا نم نيتنس دعب تنلعأ يتلاو

 يف يراشتسالا ماظنلا نساسأ ةحارص تددح ءرصمل

 ةيجراخلا ريزو اهلسرأ ةيقرب لالخ نم كلذو ءرصم

 يف غنيريب نيلفيا ريسلا يماسلا ضوفملل يناطيربلا
 .ًاقحال ليفنارغ ةيرظن اهيلع قلطأو .كاذنآ رصم

 ايناطيرب اهتلوت يتلا ةيلوؤسملا ببسب» :اهصن ناكو

 ىجري «نييرصملا نوؤش رييستل انرضاح يف ىمظعلا
 نييرصملا تاعطاقملا ماكحو ةموكحلا ءارزو ماهفإ

 ذيفنت ىلإ نورطضم رصم يف نييناطيربلا نيلماعلا نأب
 يضقتو «ندنل يف اهيلع ةقذاعجلا مت يتلا ةسايسلا

 تارارق ذيفنتل ًادعتسم نكي مل نم لك ةلاقتساب

 ماكحو نييرصملا ءارزولا نيب نم ةيناطيربلا ةموكحلا

 نيثحابلا دحأ ريبعت بسحبو .«....تاعطاقملا

 ليفنارغ ةيرظن لوبق دعب» :نيمرضخملا نييرصملا
 ريسلا يناطيربلا يماسلا ضوفملا لوحت ام ناعرس

 انهو .يقيقح مكاح ىلإ رصم يف غنيريب نيليفيا
 امهادحإ «ناتموكح اهتاسايسو ةلودلا راطإ يف تماق

 نأ

 ءارهاظ رصم مكحي يذلا ءارزولا سلجم يف لثمتت

 تناك يتلا (زيلكنإلا نيراشتسملا دفو) ىرخألاو

 نم دالبلا يف نييمسرلا ماكحلاو ءارزولا ىلع ىلمت

 نأ امبو ...مكحلا ةفد ةرادإ ةيفيك راتسلا ءارو

 طابضلا فارشإل ةعضاخ تناك ةحلسملا تاوقلا

 يأر ناك .طقف نيراشتسملا ايلات دناستو ءزيلكنإلا

 ىندأ لصح املك هتفك حجرت يذلا وه نيراشتسملا

 :( نسوا وكءارولا) ىينطلملا نين هلاكتحا

 ىلع كانه ةيعرشلا تاموكحلا ةحاطإ متت ثيحب

 .اروفلا

 يدعاسم بصانم نولوتي زيلكنإلا نوراشتسملا ناك
 تاهيجوتلاو تايصوتلا لقنب نيفلكم اوناكو ؛ءارزولا
 تضرف يتلا ةلضعملا نكل .نيينعملا ءارزولل ةمزاللا

 زواجتلو .تاهيجوتلا هذه ذيفنت ةيفيك يه كاذنآ اهسفن
 اذه يف كوكش ىندأ ليفنارغ ةيرظن تددب ةلضعملا هذه

 نييموكحلا نيفظوملاو ءارزولا ىلع تضرفو ءددصلا

 ءالؤه تايصوتل خوضرلا رصمب نيقومرملا
 ربتعي تايصوتلا هذهل عايصنالا نإ ثيحب ؛نيراشتسملا

 ىلإ يدؤيس عايصنالا مدع نأ ًاملع .بجاولا مكحب

 ةرورض كلذ يف امب «ةياغلل ةميخو ةيسايس بقاوع
 رمألا لصو دقل» :ديسلا يفطل لوقيو .ريزولا ةلاقتسا

 ءارو نم اومكحي نأب نوراشتسملا هعم معنتقي مل ًادح

 نييرصملا ءارزولا ىلع اولمي نأ وأ سئلاوكلا

 ءارزولا كلذك اودرج لب «بسحف ةيرسلا مهتاهيجوت

 . ةينالع ةيعرشلا تاطلسلاو تايحالصلا نم نييرصملا

 ذإ «يناطيربلا راشتسملا ديب ةادأ يرصملا ريزولا حبصأو

 ةظحالم ىندأ نود ءارزولا ءارآ لمهي ناك راشتسملا نأ

111177 

 نزيرك دروللا ناك يذلا يراشتسالا ماظنلا وه اذه

 صنت ذإ ؛م919١ ةيقافتا ءارو نم ناريإ يف هذيفنت يوني

 ايناطيرب ىنبتت» : يلي ام ىلع ةيقافتالل ةيناثلا ةداملا

 نيب ةمزاللا تاثداحملا ءارجإو رواشتلا دعب ,.ىمظعلا

 نيذلا ءاربخلاو نيراشتسملا نم ددع يأ دافيإ ؛نيبناجلا

 اوؤدبيل ناريإ ةموكح ىدل ًايرورض مهروضح ىرت
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 تاسسؤملاو تارازولا يف ةيرورضلا تاحالصإلا

 دوقع قفو نيراشتسملا ءالؤه نييعت متيسو .ةيموكحلا
 .مهسفنأ نيراشتسملاو ةيناريإلا ةموكحلا نيب ةيئانث

 متي نأ ىلع .«ةيفاكلاو ةمزاللا تايحالصلا مهلوختو

 ررقملا تادهاعملاو دوقعلا كلت يف تايحالصلا ديدحت

 نيراشتسملا نم لكو ةيناريإلا ةموكحلا نيب اهماربإ
 . ةحارصب

 ةرتفلا هذه يف ةيناريإلا ةيركسعلا تاوقلا تناك

 ةيقازقلا ةقرفلا يه .ةزيمتم ىوق ثالث نم ةنوكم

 طابضلا اهريدي ناك يتلا كردلا تاوقو «سورلا فارشإب

 ناك ىتلا «رايبسألا» بونجلا ةطرش تاوقو «نويديوسلا

 لك ناك ىتلا ةديحولا ةوقلا امأ .ًامامت زيلكنإلا اهريدي

 يذلا «يزكرملا ءاوللا» يهف «نييناريإلا نم اهرصانع

 هدارفأ ددع نكي ملو «يكلملا سرحلا هتامهم ىلوتي

 «؛ةمئاقلا بسحب» رصنع ةئمسمخلاو فلألا زواجتي

 ربغو «نيديدش سؤبو رقف نم نوناعي اوناك نيذلاو
 مهأ تناكو .اتاتب ةيركسعلا تايلمعلاب مايقلل نيلهؤم
 يراجاقلا هاش دمحأ مكح ءانثأ ناريإ يف زيلكنالا ططخ

 «ةدحوم ةوق نمض ثالثلا ىوقلا كلت جمد يه

 .زيلكنإلا نييركسعلا نيراشتسملا دحأ ةدايقل اهعاضخإو

 ناريإ ىف زيلكنإلل ةيسيئرلا تاينلا ىدحإ تناك هيلعو

 لارنجلا ءاصقإ يه م1414 ةيقافتا ىلع عيقوتلا دعب
 نم هدرطو هبصنم نع قازقلا تاوق دئاق يكلسارتسا

 مكحلل نيلاوملا طابضلا نم يكلسارتسا ناكو .ناريإ

 ىلع ظافحلا افلكم هسفن ربتعيو ءايسور يف يكلملا

 ذعب ام يف فرع اما رهو: ناريإ يف ةيديلقتلا هذالباةطلس

 ةيناظيربلا ةرافسلا نيب ةيرسلا تايفربلا صوصن لالخ نم
 تاوق نأ نع ًالضف .ندنل يف ةيجراخلا ةرازوو ناريإ يف

 نمو كردلا تاوق نم ىوقأ تناك ناريإ يف قازقلا

 انهن «ناريإ يف ًاماع نيعبرأ ةربخب عتمتت تناكو «رايبسألا

 اميف فاش نيدلا رصان ةموكح رخاوأ ىف تسسأت اهنأ

 قازقلا تاوق نآنامك 31813 ماع لايسألا تاوق: كسا

 قازقلا تادحو لكش ىلع اهل عورف حتف ىلع تمدقأ

 . ىربكلا ناريإ ندم بلغأ يف ةيلحملا

 ناريإ خيرات يف ةيريصم ةبقح ١971١ رياربف /طابش 77 بالقنا

 ىلإ ةفشالبلا ماظن لوصو نأ ربتعي يكلسارتسا ناك

 «ةعرسب لوزت فوس ةئطاخ ةرهاظ ايسور يف ةطلسلا

 اهتطلس ايسور ةموكح ديعتستل «ديعبلا ىدملا ىلع ولو
 بحي يراجاقلا هاش دمحأ ناكو . ةيناث ناريإ يف ةقيرعلا

 ناكرألا نم هربتعيو ريبكلا ىسورلا طباضلا اذه

 نك نكشلا ركنا لا كحل )ناكر, : هطلخمل ةيسانألا

 ةيركسع ةرماؤم يأ طابحإل ًادعتسم ناكو هاش دمحأ

 فرتعت مل اذل .قازملا شطب لالخ نم هتطلس دض

 تقبأف ءايسور يف ديدجلا ماظنلاب ةيناريإلا ةموكحلا
 طابضلا يقبو .نارهط يف ةيرصيقلا ةرافسلا ىلع

 قلق راثأ ام اذهو ءاهب ةديطو ةقالع ىلع رابكلا سورلا

 درطو تاوقلا ديحوت ةركف ىلع نيّرصملا زيلكنإلا

 قوثو ناكو .ناريإ نع هداعيإو هبصنم نم يكلسارتسا
 هذه ىلع ريثكنالا عم قيفشم ةلودلا ترصتو ةلرذلا

 بالقناب مايقلا رمألا ىعدتسا ولو ىتح .ةطخلا

 لباقملا يفو .ليجأتلا لبقت ال اهنأ ناربتعيو . يركسع

 ةيناطيربلا ةطخلا نأ نادقتعي لودلا ريشمو هاشلا ناك

 عورشملا اذه ذيفنت نأ ناريو «ناريإ ةحلصمل تسيل

 اتقو بلطتي سورلا طابضلا رئاسو يكلسارتسا درطو
 يناطيربلا طغضلا نأ الإ .ةمئالم رثكأ ةصرفو لضفأ

 ريشم دمص امنيب «هاشلا عيكرت ىلإ ىدأ لصاوتملا
 ةسائر بصنم نم ليقتسي نأ لضفو .هفقوم ىلع ةلودلا

 هديؤي ال عورشم ذيفنت يف مهاسي نأ ىلع ءارزولا

 نع سورلا طابضلا داعبإ نأ دقتعي ناك ذإ .هريمض

 ةيركسعلا نوؤشلا لك ىلع زيلكنإلا ةنميه ينعي ناريإ
 . اقف كد اهكانسو فال

 زيلكنإلا ناك ساسحلا ىخيراتلا فرظلا اذه ىف
 لحو يكلسارتسا لزع نم مهنكمت ةعيرذ نع نوئحبي

 تدأ نأ ناريإ لامش يف ةثداح تنبل ام مث .قازقلا ةقرف

 يلزنأ يف ةفشالبلا تاوق تلزن ذإ «مهتطخ ليهست ىلإ

 نيب ةكرتشم ةموكح تأشنأو «ناليج ةعطاقم تلتحاو

 ةعطاقم زكرم) تشر يف نييعويشلاو ةباغلا راوث

 بالقنا ىلإ فاطملا ةياهن ىف يدؤتل دالبلل ةلبقملا



 5ع7/ ناريإ خيرات يف ةيريصم ةبقح 147١ رياربف /طابش 77 بالقنا

 ١97١. رياربف /طابش

 يفشلبلا ماظنلا سيسأت ةيادب يف نينيل لكاشم تناك

 ةرصتنملا ةيبرغلا لودلا تناك اميف ءىصحت الو دعُت ال

 يف ديدجلا ماظنلا طاقسإل ةسمحتم «اسنرفو ايناطيربل

 نيذلا نييسنرفلاو زيلكنإلا نييلامسأرلا نأل ءايسور
 «ةيسورلا ةينارمعلا عيراشملاو تاعانصلا يف اورمثتسا

 ءاشنإو نداعملا جارختساو ديدحلا ككسلا عينصتك

 حابرأ ىلع لوصحلا نولمأي اوناك ءاهريغو لماعملا
 برحلا ةياهن دعب تارامثتسالا هذه ءارج نم ةلئاط

 يف ةمهاسملا كلذكو ءةيرصيقلا ايسور راصتناو
 تاعانصلا ميمرتو ةنايصل ىرخألا ةينارمعلا عيراشملا

 ضنرت ةموكح مامأ مهسفنأ اودجو مهنكلو . ةيسورلا
 ةحارص نلعتو «نييبرغلا نييلامسأرلا عم ًاقالطإ نواعتلا

 ةيسنرفلا تاكرشلا ىلإ ةمارغك غلبم يأ عفدت نل اهنأ

 تناك امك .ةروثلا دعب اهلاومأ تردوص يتلا ةيزيلكنإلاو
 يف ينينيللا يفشلبلا ماظنلل رظنت ةيبوروألا تاموكحلا
 نم بيصن يأ اهل سيل ةيمارجإ ةباصع هنأب ايسور
 يتلا ةرزجملا دعب اميس ال «ةيناسنإلاو ةقفشلاو ةمحرلا

 تحار اذل .عولخملا ايسور رصيق ةرسأ قحب اهبكترا

 . ةنكمم ةصرف لوأ يف يسورلا ماظنلا ةحاطإ ىلع لمعت

 رعاشم دعاصت ةيناطيربلا ةيكلملا رئاودلا تدهشو

 ةيسورلا ةكلملا نأ اميس ال «هتناطبو نينيل دض بضغلا

 ةلص اهلو ءايروتكيف ةكلملا تنب ةديفح تناك ةعيرصلا

 .ةيناطيربلا ةكلاملا ةرسألاب ةقيثو

 ةيزيلكنإلا تاوقلا ترشتنا فورظلا هذه لظ يف

 نم رهشأ ةينامث دعب ايسور لامش يف ةأجف ةيسنرفلاو
 ةماقإل لجنافرأ ءانيم ىلع ترطيسو ءربوتكا ةروث
 ماع ىتح كانه ةطلسلا مامزب تكسمأ ةقزترم ةموكح

 ةهج نم لوتسو يداآلو ءانيم نوينابايلا لتحاو .م84

 .1977 ماع ىتح اذه مهلالتحا يقبو «ىصقألا قرشلا

 رابك نم ةعبرأ معزتب «نينيل لكاشم فعاضتت نكلو

 نيكند لارنجلاو غنيدوي لارنجلا مه ءةرصايقلا طابضلا

 ةيولأو جاوفأ كاجلوك لاريمدألاو لغنرف لارنجلاو

 ةروثلا ءاول تعفرو قباسلا ماظنلل ةيفو تيقب ةيركسع

 ىتح هتاوقب غنيدوي لارنجللا مدقتو . ةطلسلا دض درمتلاو

 اذكهو .(دارغنينيل ةنيدم) دارغورطب راوسأ ىلإ لصو

 ؛نينيل ءاكذ نكل .رايهنالل ةضرع ديدجلا ماظنلا تاب

 كاذنآ ىلوت دق ناك يذلاو «يميظنتلا يكستورت ءاهدو

 تناك ةزجعم نع ارفسأ «ةيسورلا ةيبرحلا ةرازو بصنم
 يف ةدئاسلا ايسور عاضوأو فورظل أرظن كاذنآ ةليحتسم

 رمحألا شيجلا سيسأت ىلإ نانثالا ردابف .ةرتفلا كلت

 نييجراخلا ءادعألا ىلوأ ةوطخ يف قحسيل ةقئاف ةعرسب

 ةمواقملا ةيلامعلا تاوقلاب ةناعتسالاب نييلحملا مث

 باتعأ ىلع ناك يذلا يتفلا يسورلا ماظنلا اوذقنيل

 نم زيلكنإلاو نويسنرفلا بحسنا مث . طوقسلاو رايهنالا

 ءانيم لالتحاب نوينابايلا ىفتكاو ؛ةيسورلا يضارألا

 .اهنم ىرخأ ةوطخ اومدقتي ملو ءلوتسو يدالو

 يف (رمحألا شيجلا) يتفلا يتايقوسلا شيجلا قوفت

 هليهأت ديعأ امدعب 117١. ماعل فيصلاو عيبرلا يلصف

 لك يف ةميظع ةيعافد ةوق ىحضأو «يكستورت دوهجب
 ةداقلا ىلع ضبقلا يقلأو . ةيسورلا ةيلحملا تاهبجلا

 رخآلا ولت ًادحاو يسورلا يرصيقلا ماظنلل نيلاوملا

 مهضعب عفد امم ءاولتق وأ صاصرلاب ًايمر اومدعأو

 ةرطيسل عضخت مل يتلا ةيسورلا يحاونلا ىلإ ءوجلل
 ةهبج ىف نيكند لارنجلا ناكو . ددجلا ةفشالبلا

 اوؤجل نيذلا ةداقلا ءالؤه نم ًادحاو ةيسورلا بونجلا

 .ةميرك يف هتاوق راحدنا دعب ةيسورلا ناجيبرذآ ىلإ
 رق فاعلا ةوزملا ةقعللا ةهلسلا تارقلا !تيحابك

 بركس ةحاطاو رخبلا ريس يوقااب ناخرط جاح
 «ةاراسملا بزحل يمتنملا يناجيبرذآلا ليفولجنأ

 نيكند عوفو لبقو .اهلحم ةيعويشلا مهتموكح اوسسأو

 اوهجوتو ةتيفس ١١ اولقتسا ةفشالبلا خف يف هتاوف يقابو
 لارنجلا لوصو نأ ىلع .ةيناريإلا لحاوسلا وحن اهب

 دجاوتو ناريإ يف يلزنا ىلإ هدونجو ةروثلل ئرانملا
 ارفسأ ةيناريإلا يضارألا يف ةيناطيربلا ةيركسعلا تاوقلا

 رمحألا شيجلا تاوق نم ةيناريإلا ناليج وزغ نع
 . يسورلا

 حلاصم ىعرت تناك يتلا «رايبسأ» تارق ىلإ
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 ةيزيلكنإ ةوق كانه تناك ؛ناريإ بونج يف زيلكنإلا

 يف نصحتت دادغب يف ةيزيلكنإلا ىوفلا ةدانقل نينا وخلا
 - يركسعلا هبوكداب  دادغب روحم ىلع ظافحلل يلزنا
 كيف اخ نول نيغ ست لا مدع تال نصنا لطرق نداكو
 فرعتو «يلزناو تشرو نيوزقو نادمهو هاشنامركو

 .ناريإ لامش ةوقب

 ةفشالبلا دي ىلع ناليج ةمجاهم

 ءاثالثلا ةحيبص يف نيكند تاوق ءوجل نم نيموي دعب
 لوطسألا دئاق ناك «ناريإ ىلإ ١9570١ سطسغأ /بآ

 «ةوقلا هذه لولف دراطي فوكنيلاكسار رودونف رمحألا

 فدهتساو «نايزاغ عقنتسم لخدم ىلإ هتاوق عم لصوو

 ءانيملاب نيلماعلا جاجتحا ءازإو .ةيعفدملاب يلزنا ءانيم
 دئاقلا در ؛يئادعلا ءارجإلا اذه لوح اورسفتسا نيذلا

 ةموكحلل دوعت ناريإ تلخد ىتلا نفسلا نأب روكذملا

 تادحولا درطلو اهعاجرتسال ءااشناو .ةيسورلا ةيروثلا

 (ثروفرب رون)لاب ةفورعملا ةيزيلكنإلا ةيركسعلا
 تناكو  يرحبلا هبوكداب  يلزنا رمم ىلع ةرطيسملا

 نم رهشأ ةثالث لبق تردصأ دق ةيناطيربلا ةيبرحلا ةرازو

 رماوأ ١1979« رياربف /طابش رخاوأ يف يأ ؛خيراتلا اذه

 ءاج «يلزنا ءانيم يف طبارملا ثروفرب رون دئاق ىلإ ةيرس
 يتلا تاوقلل ةمزاللا تاهيجوتلا رادصإ ىجري ..» :اهيف

 يلزنا ضرعت لاح يف اوموقي نأ ناريإ لامش ًايلاح طبارت

 ضارعتساب ءًايرهاظ ولو ءرمحألا شيجلا نم موجهلل
 ىضاغتي ثيحب «مهتردقو مهتدارإب ءاحيإلاو مهتالضع
 ةعدخلا هذه دجت مل نإو .ءانيملا ةمجاهم نع سورلا

 يونن ال .مهتاوق لازنإ ىلع ةفشالبلا مدقأو .ًاعفن

 نكمتتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا مكيلعو ؛مهتلتاقم

 ىضتتقا اذإ يلزنأ نم باحسنالا نم ةيناطيربلا تاوقلا
 لذ نيلتغ «هنارعلا هده ةتاطسا وس اساوتاو .رمألا

 نيوزق وحن ةفشالبلا مدقت ةقاعإل اهدهج ىراصق

 بعصلا رعولا ليجنم رمم نيمدختسم ؛نارهطو
 ملسو هيجوتلا اذه «ثروفربرون» دئاق دفن دقو .«روبعلا

 يذلا فوكنيلاكسار عم ةندهلا ماربإ دعب يلزنا ءانيم
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 ببسلا ادفاربلا ةديرج لسارم عم ةلباقم يف ضرعتسا
 دعب ةيناريإلا يضارألا رمحألا شيجلا لوخدل يسيئرلا

 نع نالعإلا دعب" : يتآلا وحنلا ىلع ناريإ 00

 تنك ينأ امبو «ةيكارتشالا ناجيبرذآ ةيروهمج سيسأت
 موجهل ناتضرعم ناجيبرذآو ةيتايقوسلا ايسور نأ ملعأ

 انررق «يلزنا ةدعاق ربع ةيناطيربلا تاوقلا نم رخآ
 ىلع ءاليتسالا لالخ نم ديدهتلا اذه روذج لاصعتسا

 ىلإ نيكند اهب بره يتلا ةيسورلا نفسلا عاجرإو ءانيملا

 «ثروفرب رون» تاوق نامرحو زيلكنإلا يديأ نم يلزنا
 يفو ...ةمهملا ةيرحبلا يلزنا ةدعاق ىلع ةرطيسلا نم

 ويام /رايآ نم رشع نماثلا حابص نم ىلوألا تاعاسلا

 عقنتسمو يلزنا ءانيم لخدم ىلإ انلوطسأ برتقا
 . .ءانيملا تآشنم وحن عفادملا نارين انقلطأو نايزاغ

 انلزنأ «ءانيملا نم لايمأ 4 ةفاسم ىلع يلزنا قرش يفو

 ةنيدمو زيلكنإلا تاوق نيب لاصتالا عطق تعاطتسا ةوق

 تظحالو ةيزيلكنإلا تاوقلا تئجوفو ءامامت تشر

 تلواح .. .خفلا يف تعقوو لماكلاب ةرصاحم اهنأب

 نم نيتيرس تهجوو ءانمامأ دومصلا ةيادب تاوقلا هذه
 نأ دعب تراهنا مهفرفص نكل ءانتامجه دصل ةيعفدملا

 مدعب اورعشو «مهوحن رانلا ةيبرحلا انعفادم تقلطأ

 نم ًاددع اولسرأ اهنيح .ةاجنلل ةصرف يأ دوجو

 تلق .رانلا قالطإ فقو نيبلاط ءاضيب مالعأب مهطابض

 ميلست وه رانلا قالطإ فقول لوألا طرشلا نإ مهيثوعبم

 تاعدوتسمو ةيبرحلا نفسلا نم ددعو ًاروف ىلزنا ءانيم

 .مكاحلا يسورلا ماظنلل ةدئاع ةيبرح لاو ةريخذ

 يذلا يزيلكنإلا لارنجلا ىلإ ريخألا انراذنإ صن اوغلبأو

 هبلط زيزعت ًافدهتسم «نارهطب لصتيل ىرخأ ةلهم بلط
 ظافحلا ةيلوؤسم هسفن تقولا يف ىلوتي نأب يضاقلا

 .ةيناريإلا حلاصملا ةياعرو ةيناطيربلا حلاصملا ىلع

 هجوت «لئاسرلا هذه لدابت نم نيتعاس دعبو ؛نكلو

 مدقيل ءاج هنأب حرصو «ةنيفسلا نتم ىلإ يلزنا مكاح

 ءانيم ىلإ رمحألا لوطسألا لوصوب باحرتلاو يناهتلا

 ازيا دمع يلا ربل موسما نبع ةياك قلقا
 .انل هميلستو يلزنا ءانيم ءالخإ ىلع قفاو تائداحملا
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 نم مويلا كلذ سمش بورغ لبق زيلكنإلا نكمتي مل
 ىلع تحرتقا هيلعو .نارهط نم دوعوملا درلا مالتسا

 لوبقل دعتسم ينأ نيب ميش لارنجلا يزيلكنإلا دئاقلا

 يميلست متي نأ ةطيرش يلزنا نم ًايملس زيلكنإلا باحسنا

 نم ةيزيلكنإلا تاوقلا اهيلع تلوتسا ىتلا رئاخذلا لك

 يبلط ىلع يزيلكنإلا لارنجلا قفاو . . . نيكند تاوق

 مالتسا دعبو .يتبغر بسحب لمعلاب ًايمسر دعوو
 يلزنا ءانيم ءالخإب نييناطيربلا دونجلل تحمس رئاخذلا

 ال نأ ةطيرش فلخلا نم انتيعفدم مهفدهتست نأ نود

 عم ناريإ ىلإ تأجل يتلا ةيسورلا تاوقلا اهعم بحطصت
 تادحولا رخأ ةرداغم لبقو .ةنيدملا جراخ ىلإ نيكند

 نفسلا نم انتاوق تلزن «يلزنا ءانيم ةيناطيربلا ةيركسعلا
 عراوش يتفاح تناك ثيح ؛ةنيدملا ىلع تلوتساو

 لوصوب بيحرتلل اوقفدت نيذلا ناكسلاب ةظتكم ةنيدملا

 قوف فرفرت ءارمحلا مالعألا تناكو .رمحألا شيجلا

 انيلوتسا ذإ ءاريفو مئانغلا نم انبيصن ناك . ةنيدملا ةينبأ

 نيكند اهب ىتأ يتلا ةيبرحلا رخاوبلاو نفسلا نع ًالضف
 فلأ ١٠و ًايرحب ًاعفدم 50 نم رثكأ ىلع ؛يلزنا ىلإ

 نم طبن 0١٠80و نطق طبن ١٠١١و ءنواه عفدم

 ديدحلا ككسلا نابضق نم طبن ١٠٠76و «ساحنلا

 يكلسال زاهج نيرشع نم رثكأو «ةريغص ةرايس 40و
 تارئاط تسو ةيرب ةيكلسال ةزهجأ ”و يرحب

 ىلع ءاليتسالا دعب .

 هانضرحو ناخ كجوك ازريملا عم تاثداحم انأدب «يلزنا

 .اهيلع ةرطيسلاو تشر ةنيدم وحن ةباغلا نم مدقتلا ىلع

 ءأبنلا اذهب تشر ىف نوطبارملا زيلكنإلا عمس نأ امو

 دادغب وحن اوهجوتو .نبروعذم روفلا ىلع اوبره ىتح
 .؛ءارولا ىلإ اوتفتلي نأ نود

 نأ فوكنيلاكسار ةلياقمل ريخألا ءزجلا ربتعي

 اولصو ىتح مهءارو اوتفتلي ملو رارفلاب اوذال زيلكنإلا

 تعجارت «ثروفرب رون ةوق نأل ءةغلابم «خلإ . .دادغب
 لبق اهتملتسا يتلا تاميلعتلا بسحب ليجنم قيضم ىتح

 تدصت دقو ءطق كانه نم كرحتت مل اهنكل «رهشأ ةثالث

 وزغ تلواح يتلا رمحألا شيجلا تاوقل مات حاجنب

 ..تاطاقرف عبرأو ةينيجورديه
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 يكل ةلهم ةموكحلل تطعأو ءاهتدايق رقم نم نارهط
 .اهتطلس ىلع ظافحلل لح نع ثحبلا اهل ىنستي

 يذ ناخ كجوك ازريملا ةلباقمل سامحلا ناك

 ينامأ مهأ نم ناريإ يف ةينيدلا ةيموقلا ةعزنلا

 تاوقلا درطو يلزنا يف هتاوق لوزن دعب فوكنيلاكسار
 ةيئادفلا خياطيظحلا كاذنآ دوقي ازريملا ناك ذإ «ةيزيلكنإلا

 يف زيمتت ةباغلا ةضافتنا تناكو .ةباغلا قاطن نمض

 أشنملا ثيح نم نكت مل اهنأب يناريإلا خيرأتلا حرسم
 ةيلاصفنالا ناجيبرذآ ةكرحل ًافالخ «سورلا ةردقل ةنيدم

 هشيب رفعج ةماعزب كلذ نم ًاماع ١5 دعب ترهظ يتلا

 تاوق سأر ىلع فوكنيلاكسار رقتسا امدنعو .ىرو

 ناخ كجوك ازريملا ناك «يلزنا ءانيمب رمحألا شيجلا

 نويعويشلا ررق اذهلو «ناليج ىف ةردقو ةطلسب ىظحي

 بزحلا يأ» هبوكداب يف ةلادعلا ةعومجمل نومتنملا

 ةقفرب اومدق نيذلاو .«ةيسورلا ناجيبرذآل يعويشلا

 مالك رثأو ةيصخشو ةطلس اولغتسي نأ فوكنيلاكسار

 ناخ كجوك ازريملاف .مهحلاصل ناخ كجوك ازريملا

 هتايح أدب دقو «ةالصلاو نيدلاب ًامزتلم ًايروث ًادئاق ناك

 ةءابعلاو ةمامعلا عضو كلذ دعبو «ةيئيد مولع بلاطك

 ةيقدنبلا لمحو ةيحضتلاو ءادفلا بوث ىدترا مث ءابناج
 دضو زيلكنإلا دض تاونس عبس ةرتفل ناليج ةقطنم يف

 .ةلودلا قوثو ليمعلا ءارزولا سيئر

 هناميإو هتينطو ىلع رابغ ال ًأذف ًالتاقم ازريملا ناك

 بلقلا بيط ناك هنأ الإ .ةيقلخلا هتعاجشو هتراهطو

 بيلاسأو ةيلودلا ةسايسلا تايلقت ىعي ال ةينلا قداصو

 «ةطلسلا راكتخاو فقوملا لالغتسال ةقيقدلا نييعويتتلا
 «ركاملا مهبولسأب ةفشالبلا خف يف ًاروف عقو كلذل

 تاعطاقملا يف مهتسايسل ةادأ ةريصق ةرتفل ناكو

 نولمعي اوناك مهنأل مهنع لصفنا هنكل «ناريإب ةيلامشلا

 مضناو «هباسحل لمعي ذخأو «ناليج يف نوؤاشي ام
 . ةباغلا يف نيضفتنملا هعابتأ فوفص ىلإ ةيناث

 مايق نع نالعإلا ليصافت لوانتل لاقملا اذه عستي ال

 ةموكح طمن ىلع ةيكارتشالا ناليج ةيروهمج ةموكح

 ةكراشمب ةيفالتثا ةموكح ةماقإو ءايسور يف ةفشالبلا
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 يفكي نكل .ةباغلا ةضافتنا ةداقو هبوكدابو تشر يعويش
 هذه يف ىلوتي ناك ناخ كجوك ازريملا نإ لوقلا
 ةسائرو برحلا ةرازو امه .نيساسح نيبصنم ةموكحلا

 ناك اميف ءايسور ىلإ فوكنيلاكسار ةدوع لبق ءارزولا

 ًاريزو هبوكداب يف ةلادعلا ةعومجم وضع هللا ناسحإ
 ةرتفل ةيفالتئالا ناليج ةموكح ترمتساو .ةيجراخلل

 ببسب تراهنا اهنكل ءًأبيرقت فصنو رهشأ ةثالث
 يف رمحألا شيجلل ةيعرشلا ريغو ةرفاسلا تالخدتلا

 ةموكحلا ءاضعأ تاياعد ببسب كلذكو .ءناليج

 نأ دعبف . ةيناريإلا ةيموقلاو نيدلل ةيداعملا نييعويشلا

 اهيف يصحي نينيل ىلإ ةلاسر ناخ كجوك ازريملا ثعب
 نم لاقتسا ءرخآلا ولت ًأدحاو نييعويشلا تافلاخم

 ةفشالب دارأو .ةيكارتشالا ناليج ةيروهمج ةموكح

 ساس رن هاير هقاالعرو هيلع ضنفلا .ةلادعلا غو
 تانموف ةقطنم تاباغ ىلإ هجوتلا نم نكمت هنكل

 هراصنأ بناج ىلإ لقتسملا هلاضنو هحافك فنأتسيل

 تشر يف بالقنا عقو ازريملا ةلاقتسا دعبو .ىمادقلا

 يفنو درط متو .ةرتفلا كلت يف رمحألا بالقنالاب فرعي

 وأ ةيموكحلا تاسسؤملا لك نم ةباغلا ةكرح راوث
 هللا ناسحإ ةسائرب ةموكح تماقو . صاصرلاب مهمادعإ

 اهيف ىلوتو ؛نييعويش اهئاضعأ عيمج ناكو ؛ناخ

 رفعج لغش اميف ؛ةيبرحلا ريزو صنم درك نابرقولاخلا
 فوكنيلاكسار ةقفرب ةئيفسلا نم لزن يذلا يئبوكدابلا

 ةرازو فاداوج وأ هداز رفعج ديسلاب فرعي ىلناو

 اذه ناكو . كاذنآ ًافولأم نكي مل بقللا نأل ؛ةيلخادلا

 ةروطخ رثكأ ًارود بعلي نأ هل ردق يذلا يعويشلا باشلا

 كلذ وه ًاقحال ناريإ يف يتايثوسلا داحتالا حلاصل

 يذلا ىور هشيب رفعج ديسلا ىمسملا يسايسلا بعاللا

 ماع ناجيبرذآب يتاذلا مكحلا اع 50 دعب داق

 .ناريإ ةموكحل ةريثك مومهو بعاتم اريثم .ما6

 مامأ نكي ملو . ةيناريإلا ةموكحلل ةسيئرلا لكاشملا نم

 يف نييعويشلا هباحصأو هللا ناسحإ عم ضوافتلا

 يف نيلمركلا تاطلس عم ثحابتلا امإو ؛ناليج

 ةيعماجلا هتسارد لمكأ ةلودلا ريشم نأ امبو .وكسوم

 ةدع تاونسل ضوفم ريزوك لمعو وكسوم ةعماج يف
 صئاصخب ةمات ةيارد ىلع ناك دقف ءايسور ىف

 تدواكقلا تب لكنا كزياير ةيسورلا هسا راخسلا

 لالخ نم ًاعيرسو لضفأ وحن ىلع اهتجلاعم نكمي
 ةعيفرلا ةيسورلا تاهجلا عم رشابملا ضرافتلا
 ذاختا نوعيطتسي ال هتناطبو هللا ناسحإ نأل ؛ىوتسملا

 هبتكمو نينيل ىلع عوضوملا ةلاحإ دعب الإ رارق يأ
 .ةرداصلا تاميلعتلا قفو لمعلاو ءًاقبسم يسايسلا

 يف رارقلا يعناص عم ضوافتلا ةلودلا ريشم ررق هيلعو

 يتلا ءاضوضلاو جيجضلاب ثارتكالا مدعو وكسوم

 مهنأب نوحوي نيذلا نويلحملا نويعويشلا اهريثي

 نييعت ءاج انه نم .ةيبنجأ ةطلس ةيأ نع نولقتسم

 ًاضوفم ًاريفس يراصنألا ناخ يلق يلع كلامملا رواشم

 ءارجإل ةمات تايحالص هليوختو وكسوم ىدل ناريإل
 ةيقافتا ماربإل نيلمركلا ةداق عم ةيسايس تاضوافم

 تقرغتسا دقو .يتايقوسلا داحتالاو ناريإ نيب ةقادص

 ىلع عيقوتلا نع تضخمت رهشأ ةعسن وحن ةمهملا هذه

 .يتايفوسلا داحتالاو ناريإ نيب م١97١ ماع فلح

 اهجئاتنو لامشلا يف قازوقلا ةميزه

 ةجلاعم ةلودلا ريشم ررق ؛تاروطتلا هذه عم ًانمازت

 ةداعإل ةوقلا ىلإ ءوجللا لالخ نم لامشلا ةلكشم

 «ًايرادإو ًايسايس دالبلا نع تلصفنا يتلا ناليج ةعطاقم

 ظحلا نسحلو .نارهط يف ةيزكرملا ةموكحلا نع يأ

 تاطلس هاجت ةيئادع رعاشم ةرتفلا كلت يف هاشلا ىدبأ

 امم ءزيلكنإلا لبق نم يرهشلا هبتار عطق ببسب ندنل

 ءارزولا سيئرو نييناريإلا نييموقلا دييأتو معد ىلإ هعفد
 ةدايقل يكلسارتسا لارنجلا رايتخا متف .ةلودلا ريشم

 قازقلا ةقرف رمآ وهو «لامشلا يف ةيركسعلا تايلمعلا

 نأ نادقتعي ةلودلا ريشمو هاشلا ناكو .ناريإ يف

 هرعاشم ببسب هدهج ىراصق لذبي فوس يكلسارتسا
 ةموكحلا ىلع ءاضقلل يرصيقلا مكحلل ةيلاوملا
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 راهب ءارعشلا كلم ريبعت بسحو .ناليج ىف ةيعويشلا

 ىوف امدخعتساو ادحتاو ًاعم ةلودلا ريشسمو ءاشلإ نواعلا

 ماع قفاوملا ه78١ ماع ةدعقلا يذ رهش يف قازقلا

 نم ناردنزام ةقطنم ريهطت مت ثيح .ما

 هسفن رهشلا نم نيرشعلاو سداسلا يفو .نيدرمتملا

 ةرغ يفو .اهيلع اولوتساو تشر ةنيدم وحن قازقلا مدقت

 ةفشالبلا لقعم دابآ ليعامسا ىلع اولوتسا ةجحلا يذ

 . ؟نييناريإلا

 رون» ةيناطيربلا لامشلا ةوق تناك ةرتفلا هذه يف

 نأ نم تنكمتو «قازقلا تاوق عم لماعتت ؟ثروفرب

 عفدتل ةريصق تاكابتشا دعب يجشابزويلا ىلع يلوتست

 عباسلا يفو .تشر وحن عجارتلاو باحسنالل ةفشالبلاب

 تاوقلا تداعتسا ءها8١”77 ةجحلا يذ رهش نم

 تزاتجاو .اهتكرتو قبس يتلا ليجنم ةنيدم ةيزيلكنإلا

 ةنيدم زيلكنإلا مامأ مدقتت تناك يتلا قازقلا ىوق

 ةيركسعلا ةيعويشلا تاوقلا) نيدرمتملا تربجأو ءرابدور

 مث ءتشر ةنيدم وحن باحسنالا ىلع (ناليج يف

 تاراصتنالا هذه رثإ  يلزنا تشر قيرط يف مهتدراط

 اوبيصأ مهنأ ودبي ذإ «بيرم رودب زيلكنإلا علطضا
 لارنجلا اهققح ىتلا تاحوتفلا ىلوأ نم رعذلاو فوخلاب

 تاحومطو تاعقوتل ةيفانم تناك ىتلاو ىكلسارتسا

 اذل .ناريإ ىف ةيزيلكنإلا ةيركسعلا تاطلسلا ةطخو

 تعدتسا امدنع ...» ناريإ يف ةنيزخلا ماع ريدم

 لاجملا تحسفأو ىلزنا نم اهتاوق ةيناطيربلا ةموكحلا

 نييناريإلا رظن يف يكلسارتسا ىحضأ «ةفشالسلا مامأ

 ذقنأ يذلا وه هنأ اوربتعاو ؛هتناكم تعفترا ًاميظع أدئاق

 .2. .لامشلا درام هتلعج تاءارجاإلا كلتو . . .دالبلا

 تاوق دراطي يكلسارتسا ناك مايأ ىلإ ريرقتلا اذه دوعي

 تاوق تعراس نأ دعب امأ .ًاحتاف ةمزهتملا ناليج

 ةطرو نم مهدذاقنإو نييئاريإلا نيدرمتملا معد ىلإ سورلا

 ةيلاطملل زيلكنإلاب ادح امم .هظح لءاضت دف « ةميزهلا

 .ًاروف قازقلا ةقرفل ةماعلا ةدايقلا بصنم نع هئاصقإب

 رارمتساو ءاقب نأب نويناريإلا عنتقا «كلذ ىلع ًاسيسأتو
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 ةركف ناريإ يف ةيركسع ةوق مهأ سأر ىلع يكلسارتسا
 بلاطو ل معلا يف رطخلل دلبلا ضرعت ةئطاخ

 ةلودلا ريشم نكل .ًادعو عطقي نأب ةلودلا ريشم زيلكنإلا

 ةلودلا ريشم ةلاقتسا نع كلذ رفسأو .كلذ ضفر

 .هل ًافلخ ربكأ ناخ هللا حتف يتشرلا ريشملا رايتخاو

 تناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا نم نيتنس دعب

 نم ةداح ًاطوغض هجاوت ةيزيلكنإلا جروج ديول ةموكح
 زيلكنإلا دونجلا ءاعدتساب بلاطي حار يذلا ماعلا يأرلا

 كاذنآ ايناطيرب يف نيضراعملا ةجح تناكو .ناريإ نم

 ةمهم سيل ناريإ ةموكحو شرع نع عافدلا نأ يه
 نيدعتسم اونوكي مل نييناريإلا نأ امب «زيلكنإلا دونجلا
 نأ بجي ساسألااذه ىلعو ١4١4. ةيقافتا لوبقل

 نم نيمداقلا نييعويشلا تامجه مامأ مهنطو نع اوعفادي

 ىلإ ًاصيخر سيل يزيلكنإلا يدنجلا مد نأل ؛لامشلا
 عاجرتسال رمحألا شيجلا عم برح يف قاري دح

 ةرازو تذختا هيلعو .ناليج يف نيكالملا يضارأ

 ةيزيلكنإلا تاوقلا رداغت نأب اهرارق ةيناطيربلا برحلا

 م١55١ ليربا /ناسين نم لوألا يف ةيناريإلا يضارألا

 .ايناطيرب ىلإ ةدوعلاو

 ,ةيناريإلا يضارألا ةيناطيربلا تاوقلا ةرداغم رثإ

 نكل .ةمصاعلا وحن ناخ هللا ناسحإ تاوق تمدقت

 بونجلا يف ةيداصتقالا مهحلاصمل ًارظنو «زيلكنإلا

 ًاءزج بونجلا حبصي نأب اوحمسيل اونوكي مل «يناريإلا
 ايسور نم امسقو ةيكارتشالا ناريإ ةيروهمج ميلقإ نم

 سكوك يسرب ريسلا نم هيجوتب ءاودعأف .ةديدجلا
 نيش طور .دادغب يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا

 ةموكات !ءانقنإ لالخ قدا دالبلا لامتش قطان نع ناكتلاب
 مدقت نود ةلوليحلل «يناريإلا بونجلا داحتا» مساب

 اذكهو .ةيناريإلا ةيبونجلا تاعطاقملا وحن سورلا

 نييركسعلا ةداقلا اهجئاتنو ةيسورلا ةروثلا تعضو

 معد امإف ؛ نيفلتخم نيرايخ مامأ ناريإ يف نييناطيربلا

 نييموقلا طابضلا نم نارهط ىلع ةرطيسلا عورشم
 اذه ذيفنتل نيوزق يف ةعمتجملا تاوقلا مادختساو

 تحت اهعضوو نارهط نع يلختلا امإو ءعورشملا
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 جئاتنلاو تاعيتلا تناك امهم .ةيعويشلا كوخ“ دك

 .ناريإ قيزمت كلذ يف امب ١فرصتلا 'ذهل ةئيسلا

 غلابلا قازقلا ةقرف دارفأ رداب فورظلا هذه مضخ يف

 مهاوقو مهتاقاط عامجتسا ىلإ صخشش ١6٠١ مهددع

 يتلا ةثيدحلا ةحلسألا لضفب اوتابو «ًاددجم ةيلاتقلا

 ةمظنم ةيركسع ةوق مهفرصت تحت زيلكنإلا اهعضو
 ةرداغم لبق نارهط ىلع ةرطيسلا ىلع ةرداق ةلعافو

 ناسحإ ةطخ طبحتل ؤطابت يأ نودو ةيزيلكنإلا تاوقلا
 تررق ةطخلا هذه ذيفنتلو .ناليج ييعويشو ناخ هللا

 دئاق نع ثحبلا نيوزق يف ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا

 قفاوو . ةريطخلا ةمهملا هذهب مايقلا هنكمي لهؤمو ديدج
 نلعأو ءةمهملا هذه يلوت ىلع ناخ اضر ديمعلا

 55٠١ اهماوق ةوق سأر ىلع نارهط ةمجاهمل هدادعتسا
 50٠١ حبصأ ١97١ رياربف /طابش ٠١ يفف .لتاقم

 ءانب ةداعإو مهدادعإ مت نيذلا نييناريإلا قازقلا نم لتاقم

 نيوزق يف ةيضاملا ةعبرألا رهشألا ىدم ىلع مهتقاط
 .دادعتسالا ةبهأ ىلع ناخ اضر ديمعلا ةدايق تحت

 نم ىلوألا تاعاسلا يف اولصوو نارهط وحن اوقلطناو

 مضنا انهو .م١197١ رياربف /طابش ١7 موي ةحيبص

 يئابطابطلا نيدلا ءايض ديس ىعدي ةداج ةميزع وذ باش

 ةبحصب نارهط ىلإ لصوو «قازقلا ميخم ىلإ
 دعب مكحلل تلصو ةموكح لوأ يفو .نييبالقنالا

 ءارزولا ةسائر بصنم باشلا ديسلا اذه ىلوت «بالقنالا

 .ناريإ يف

 رياربف /طابش 75 بالقناب فورعملا ثدحلا ناك

 لعف در نم ًاجتان يناريإلا يسايسلا خيرأتلا يف ١

 ييعويش ءاليتسا نود ةلويحلل نييناريإلا نييموقلا طابضلا

 ناريإ تناك ذإ .دالبلا نوؤش ىلعو مكحلا ىلع ناليج

 ىلع ءالؤه ةرطيس لاح يف قيزمتلل ضرعتتس كش الب
 ىلعو «نييناريإلا قازقلا طابض رابك ناك دقف .مكحلا
 قاشو بعص رابتخا مامأ ,ناخ اضر ديمعلا مهسأر
 ايدافتو .ميسقتلا وأ يركسعلا بالقنالا امإف «ةياغلل

 تاوقلا ءالج لبق نارهط حتف يغبني ناك ناريإ ميسقتل

 لبق ءاج رياربف /طابش 7١ بالقنا نأل ؛ةيزيلكنإلا

 نيرحبلاو ءاحإلاو فيطتلا ءاملع مجارت يف نيردبلا راونأ

 تااتلا الحل ددحملا راذنإلا دعوم نم ًاموي نيعبرأ

 ردبل ؛نارهط وزغب ناخ اضر مقي مل ولو . ةيناطيربلا

 ىلإ ناب رقولاخلاو ناخ هللا ناسحإ ةدايقب ناليج ويعويش

 . ةمصاعلا ىلع ةرطيسلا

 نع رفسأ رياربف /طابش 17 بالقنا نأ حيحص

 يف اماع نورشع ماد يذلا يدادبتسالا ناخ اضر مكح

 .ةيسايسلا ءارآلاو ريبعتلا ةيرح اهيف تمدعنا ءاوجأ

 ةدحولا ىلع ظافحلا حاتأ هنأ ىلإ ةراشإلا يغبنت نكلو

 دعب ةعساشلا دالبلا هذه يضارأ ةدحوو ةيسايسلا

 نود تناك امك اهدودح ىقبتل ةيولهبلا ةلالسلا ضارقنا

 ةيمالسإلا ةيروهمجلا اهلحم لحتو «رييغت وأ ساسم
 .اهعقومو اهتناكمب ةيناريإلا

 مالسإلا خيش داوج .د

 فيطقلا ءاملع مجارت يف نيردبلا راونأ
 نيرحبلاو ءاسحإلاو

 ينارحبلا يدالبلا ناميلس نب يلع نب نسح خيشلل

 خيشلا يلع هتعبط ظّرق دقو لوادتم عوبطم وهو

 :هبتك ام درون نوهرملا روصنم

 نيردبلا راونأ

 نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .نيمايملا هلآو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 نم ريثكلا يف هنع هونملا باتكلا نيردبلا راونأ
 ةعينملاو ةعيرذلاو ةعيشلا نايعأك ةميقلا مجاعملا

 املاط الاجر هيتفد نيب مضي يذلا باتكلا ءاهلاثمأو

 ىتح ريصق ريغ نمزلا نم ًاحدر هلهأو نيدلا اومدخ
 مهنع فرعن انك امل هالولو «هراوج ىلإ هللا مهراتخا

 ال ام راثآ الإ ربادلا سمأ ثيدحك مهركذ بهذلو ًائيش

 كلت لضفب اّنأ ريغ ملع ديزم اهيلع انعالطا يدجي

 اذ انحبصأ هل روفغملا انيلع اهب ماق يتلا ةرابجلا دوهجلا

 هيلع ناك ام ىلع اهئيهارب حضوأب انلدت ةلئاط ةلئاه ةورث

 رومأب مامتهاو نيدلاب ءانتعا ديزم نم حلاصلا انفلس



 نيرحبلاو ءاسحإلاو فيطقلا ءاملع مجارت يف نيردبلا راونأ

 رئاسل ًاذاقنإو ماعلا حلاصلا هيف اهل ٍنافتو نيسلسملا

 ال ىنلا يديألا كلت نم نيكاسملاو ءافعضلا نم نيسئابلا

 ةيلطمللا مامتهالا ىلإ وعدي يذلا رمألا ,ًاقح اهل ىرت

 نيدلا ةبتكم نم رغاشلا هلحم دسيل هعبطو باتكلا رشنب
 نم هنأل كلذ هللا لأس الإ ركاذ هركذ امف يمالسإلا

 هنع تأرق مكو .اهيلإ دنتسيو اهيلع لّوعي يتلا رداصملا

 لبق هيلع تعلطا امم ةيبدألاو ةيخيراتلا بتكلا نم ًاريثك

 هيلإ نيرظانلا دحأ نوكأ نأ يدوب ناك مكو ءهارأ نأ

 ميدقت ةبسانمب كلذ ىلاعت هللا رسي ىتح هيلع نيعلطملاو

 فورعملا يدوراجلا رصان خيشلا ةمالعلا باتك

 خيشلا ةمالعلا هب لضفت دق ثيح (نيبنذملا ىرشب) ب

 رصانلا ةمجرت هنم تفطتقاف فلؤملا لجن نيسح

 دق ًافنآ انركذ امك ةلئاه ةورث اذ باتكلا تيأرف روكذملا

 امم ءاسحإلاو فيطقلاو نيرحبلا ءاملع نم ريثكلا ظفح

 راطقألا هذه ىلع ادي فلؤملل روهدلا ّرم ىلع لجس

 امو سانلا نم فولألا تائم نم هيلع تلمتشا امو ةئالثلا

 ةيمالسإلا راطقألا رئاس نم ةيناسنإلا ةعومجملا تناك

 راونأ) قيرط نم لإ ًائيش ةثالثلا راطقألا هذه نع فرعت

 اهمالعأ راثآ نم رشني هنأ كلذ ىلإ فضأ .(نيردبلا

 يفشيو ليلغلا يوري ام نوريثكو نوريثك مهو مالعألا
 نافهللا ردصلا جلثيو نانئمطالا سفنلا ىلإ دري «ليلعلا

 يتلا ةتحبلا ةيبرعلا نادلبلا هذه خيرات نم هيف لجس ام

 نإو لزت ملو نآلا ىتحو تناك ذنم هلهأو ناميإلاب تألم

 يذلا اذ نمو) اهريغ ودعي ال امك لثملا اهودعي ال ناك

 ةبغرلا مامت يسفن نم فرعأ ينأ امبو (رّيغتي ال دعس اي

 نم هيفو هيف امل ميقلا رثألاو دلاخلا رفسلا اذه رشن ىلإ

 امم ركذأ مل امو تركذ امم ةيحورلا ميقلاو ايلعلا لثملا

 اذه لثمل ىأر نم لكل دوأ يلاثمأ هنايب نع زجعي

 هردق قح هردقي نأ ًانزو هل ماقأو هتميق يحلا عورشملا
 لكلف هلبنس يف بحلا عديلف كلذ لهأ نم نكي مل نإو

 . لهأ

 هتلباقمو هحيحصتل ناوخإلا ضعب نمحرلا قفو دقو
 ءاطغلا فشاك مامإلا ةبتكم يف ةدوجوملا ةخسنلا ىلع

 رثألا اذه ءايحإل ديدج نم طاشنلا بجوأ يذلا رمألا
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 ركشلا ليزج انم هلف «هعبطو هرشنب ليلجلا رفسلاو ميقلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءانثلا رطاعو

 ها4١/١1١11/1/1 فرشألا فحنلا ليزن

 نوهرملا يلع
 هتمدقم يف فلؤملا ركذ دقو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا ىلص ىفطصملا دمحم ثعب يذلا هلل دمحلا

 ىلإ ًاريذنو أريشب هلسرأو «نيملاعلل ةمحر هلآو هيلع

 نيطلاو ءاملا نيب مدآو ًايبن هلعجو ؛نيعمجأ قلخلا

 هتعيرشب متخو «نيقولخملا ةفاك ىلع هفرشو هلضفو

 عيمج اهب خسنو «نيلسرملاو ءايبنألا عئارش عيمج
 نيرهاطلا هلآو هترتع لعجو «نيمدقتملا ءايبنألا عئارش

 ءاكرش نيقيلا ىلع هءايصوأو نييضرملا نيدشارلا هءافلخ

 رومأ يف هءانمأو «نيملسملا تاداسو «نيبملا باتكلا

 «نيهملا باذعلا نع ضرألا لهأ سرح .نيدلاو ايندلا

 ىده نيلخادلل ةطح باب ؛نيبكارلل ةاجنلا ةنيفس

 هيلع همالسو هللا تاولصف «نيتملا هللا لبحو نيدتهملا

 هتمحرو هللا ناوضرو «نيحو نأ لك ؛نيعمجأ مهيلعو

 نيفتقملاو مهرابخأ ةاورو نيلماعلا مهئاملع ىلع

 هللا ةنعلو «نيعباتلاو مهراونأب نيئيضتسملا مهراثآل

 .نيملاظلا مهئادعأ ىلع ةمئادلا

 يناحبسلا هبرل ريقفلاو «يناجلا دبعلا لوقيف دعب امأ
 يلع خيشلا سدقملا نبا نسح خيشلا موحرملا نبا يلع

 هللا افع ينارحبلا يدالبلا ناميلس خيشلا موحرملا نبا

 «نيدلاو ايندلا ريخ مهاطعأو «نيعمجأ مهمئارج نع

 «نيمايملا نيرهاطلا هلأو نيمألا ىفطصملا دمحم قحب

 ءحلاصلا دلولا ينلأس دق نيمركألا هلآو هيلع هللا ىلص

 يقنلا لماكلا يقتلا لماعلا ملاعلا حجارلا نازيملاو

 «ةينابرلا تادييأتلاب ديؤملا لضافلا ىضرلا لصاولا

 ةلالس نم لستععلا :ةيناحيسلا تانيقوكلاب ققوملا
 دمتعملا «ناقيإلاو ناقتإلا يوذ .نايعألا ءاملعلا

 دعسألا ملاعلا فلخ ؛حلاص دمحم خيشلا «حلاصلا

 يناحورلا اندلاوو انخيش دجمألا ةماهفلا دشرألا ةمالعلا
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 خيشلا حلاصلا دهازلا دباعلا ملاعلا نبا دمحأ خيشلا

 لعجو ادم ديعسلا هرمع هللا ذم ينارحبلا يرتسلا حلاص

 انؤانبأو هايإو هللا انقفوو ءأدس ثداوحلا عيمج نيبو هنيب

 انءاباو مهايإو انلعجو نيدلاو ايندلا ىلإ «نينمؤملاو
 مهللا كناحبس اهيف مهاوعد راد لهأ نم ؛نينمؤملاو

 بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو مالس مهيف مهتيحتو

 ةمجرتل الفاح اروتسدو الماك اباتك هل بتكأ نأ «نيملاعلا

 ركذ عم اهئالضفو اهئابدأو اهئاهقفو نيرحبلا ءاملع

 موحيو نأشلا اذه يف لخدي امو اهلئاسرو اهتافنصم
 يعالطا هب طاحأو «يملع هغلب امم «ناديملا اذه لوح

 ريدغ نم ةطقنو «ريثك نم ًاليلق ناك نإو ءيمهفو
 «نامزلا يديأ مهب تبعل امب «نادلبلا يف اهلهأ تتشتل

 .«ناودعلاو روجلا لهأ نم ناوهلاو ءالبلا نم هولان امو

 تددبو ناطوألا مهنم تلخأ يتلا عئاقولاو ثداوحلاو

 .ناكم لك يف مهلمش

 افصلا ىلإ نوحجلا نيب نكي مل نأك

 رماس ةكمب رمسي ملو سينأ

 راثآب اوملعي مل دالوألا نم ًاريثك نأ لاحلا غلب ىتح

 قيداصم نم اوناكو مهئابرقأو مهباسنأب اوردي ملو مهئابآ
 مث ءايبنألا ايندلا يف ًءالب سانلا مظعأ» : قلوهلوق

 دقو «لثمألاف لثمألا نونمؤملا مث ءايلوألا مث ءايصوألا

 ةعيشلا نم نامزلا ميدق نم نيرحبلا لهأ ناك

 «نينمؤملا ريمأ يلع انالومل نيلاوملاو ,نيصلخملا

 لوسرلا ةرتع «نيرهاطلا ةمئألا هئانبأو نيملسملا ديسو

 دهزلا نم اوناكو «نيمايملا هلآو هيلع هللا ىلص :«نيمألا

 ببسلاو ىقثولا ةورعلاب كسمتلاو ىوقتلاو عرولاو

 ءاش نإ علطتس امك «نيقيو تابثو نيكم ناكمب ىوقألا
 مهليصفتو «مهلاوحأ ضعب ىلع ةمدقملا يف ىلاعت هللا

 ريبخلا تايفخلاب ميلعلا هللا ترختساف ءمهلامجإو

 اميف هتفعسأو بلط ام ىلإ هتبجأو «تامرلعملا عيمجب

 قيفوتلاب يندمي نأ هناحبس هنم ًالئاس ءبغرو لأس
 ميركل نا ناي لك يد ست ةياوهلاو تاربسلا
 راونأ» :ب هتيمسو «باجأف لْيس نم ريخو باهولا
 ."نيرحبلاو ءاسحإلاو فيطقلا ءاملع مجارت يف نيردبلا

 نيرحبلاو ءاسحإلاو فيطقلا ءاملع مجارت يف نيردبلا راونأ

 ايندلا ريخو ماتخلاو أدبملا نسح لأسا ميركلا هللاو

 انبنأ هيلإو انلكوت هيلعو ابسح وهو .مايقلا موي نيدلاو

 . ريصملا هيلإو

 ةمتاخو باوبأ ةثالثو ةفيرش ةمدقم ىلع هتبترو

 بيترت اذهو «ةمئاخلاو ءادتبالا نسح ىلاعت هلأسن

 :باتكلل تسرهفلاك نوكيل باوبألاو ةمتاخلاو أدبملا

 ةلامحا كذلنلا ايندمز نيرخلا ةحش رت نق ةمدقتلا

 اةفيس دئاوتوب ةفيرش تيحام:اهبلو
 يهو نيرحبلا ءاملع ةمجرت يف لوألا بابلاو

 .لاوأ ةريزج

 يه يتلا فيطقلا ءاملع ةمجرت يف يناثلا بابلاو
 0 0 . طخلا

 يهو ءاسحإلا ءاملع ةمجرت يف ثلاشلا بابلاو

 . رجه

 قرط نم ًايوبن ًاثيدح نيعبرأ ركذ يف ةمتاخلاو
 انتمثأ رابخأل ةزاجإلاب انلاصتا ركذو ةيمامإلا انباحصأ

 هللا نمو ةرصتخم ةحورشم ةيدهملا ةرهاطلا ةرتعلا

 قيفوتلاو ةنوعملا دمتسن ميحرلا نمحرلا ميركلا
 لك عفادو ريخ لك يلو هنإ قيوعتلاو ريسعتلا عفدتسنو

 معنو ىلوملا معن ليكولا معنو انبسح وهو «ريضو ءوس

 ميلعلا ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءريصنلا

 . ريبخلا دمصلا دحألا ريدقلا

 :ةمدقملا

 ثالثلا ندملا ىلع اهلامتشاو نيرحبلا ةمجرت يف

 ريثك ىلع اهلضفو ءاسحإلاو فيطقلاو لاوأ ةريزج يهو
 . مالسإلا دالب نم

 رقاب دمحم ديسلا رصاعملا لضافلا ديسلا لاق

 ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور هباتك يف يناهفصألا

 ةمالعلا ةمجرت يف ليلج عماج باتك وهو تاداتسلاو

 يعاشقملا دمحم خيشلا نبا دمحأ خيشلا دجمألا

 هتمجرت ىلاعت هللا ءاش نإ ركذن يذلا ينارحبلا يباقملا

 . يتأي اميف



 نيرحبلاو ءاسحإلاو فيطقلا ءاملع مجارت يف نيردبلا راونأ

 نيب ةيحان راثآلا صيخلت يف امك نيرحبلا نإ مث

 هردو ءردلا صاغم اهب رحبلا لحاس ىلع نامعو ةرصبلا

 نم ةنس لك يف فدمصلا لفق اهيلإ يهتني عاونألا نسحأ

 دحأل سيلو اهيلإ ردلاب فدصلا لمحي «نيرحبلا عمجم

 مظع نيرحبلا نكس نم ؛ةلغلا هذه لثم كولملا نم
 . هنطب خفتناو هلاحط

 يف نوبلصتمو عيشتلا ةميدق نيرحبلا لهأو تلق

 يفو «ريفغ مج راربألا انئاملع نم اهنم جرخ نيدلا رومأ

 ناهفصأ رّمعو نيرحبلا هللا بّرْخ «تاروهشملا لاثمألا

 ةيناثلا لهأ نم عقي الو دحأ ىلوألا لهأ نم ولخي ال يك

 .رايدلا

 اهيلإ بسنُت رجه طخ اهل لاقي ةماميلاب ةيرق طخلاو
 . ةيطخلا حامرلا

 تاذ نيرحبلا دالب ةدعاق يه ةريبك ةنيدم رجهو

 اذإ» : ِّقليَو يبنلا لاق ءنطقلاو جرتألاو نامرلاو لخنلا

 رجه لالق امهب دارأ «ًاثبخ لمحي مل نيتلق ردق ءاملا غلب

 يرجهلا ديشر بسني اهيلإو لطر ةئامسمخ اهعسي

 مشيم ةجرد يف وه يذلا ةيكقت نينمؤملا ريمأ بحاص
 ؛لئئظغ نينمؤملا ريمأ رارسأ يلماح ةلمج نم وهو رامتلا

 هلامتشال هلوطب هانلقن امنإو هماقم نانجلا ىف همالك ىهتنا

 ندع وركوب ةليجسشلاا دنا تناوب هلد دقن ةياؤقلا ىلع

 صاخ مساب دحاو لك راثآلا صيخلت نع امك ثالثلا

 مساو نيرحبلا مساف الإ ؛لامعتسالا ةبلغ ىلع ايرج

 وه امك عيمجلا ىلع امهنم لك قلطيو نيتحتفب رجه
 ءريسلاو خيراوتلا لهأو ةغللا لهأ مالك عبتت نم دافتسملا

 لاوأ ةريزج ىلع نيرحبلا مسا ةبلغلاب ًاملع راص مث

 ريبزلا نباو سابع نباك ءاسحإلا دالب ىلع رجهو
 لاحطلا مظع نم راثآلا صيخلت نع هلقن امو امهوحنو

 الإو كلذك نامزلا ميدق يف ناك هلعلف نطبلا خافتناو

 ضراوعلا ضعبل ادج ردان امهدوجوو كلذك سيل نآلاف

 يف ناك هنأ ىكحي امك ضراوع ببسب ىفتنا هلعلو

 ةرثكو تابوطرلا ببسب ماذجلا ضعب اهلهأ يف قباسلا

 نتتلا برش ببسب ةيلكلاب اهلهأ نع بهذف كامسألا
 ءامدقلا اهئاملع نم ًاريثك نأ يكح ىتح هعويش ةرثكو

١٠١6 

 هتعفنم ىأر املف هلامعتسا نع ىهنيو هتمرح ىلإ بهذي

 هللاو هلامعتسا زاجأو يهنلا نع تكس روبزملا ضرملل

 . "”هلاعلا

 رهاظلاو فيطقلا دالب يه ةمجعملا مضب (طخلاو)

 اهنم مدقأ نيتلوألا نأ ملع ًادج ةميدقلا خيراوتلا عبتن نم

 نم اهيف لاوأ ةريزج نإف نادعاسي نادجولاو راثآلاو

 باحصأ كلم سونايقد ةعلقك ًادج ةميدقلا راثآلا

 رجهو ًاميدق كلذ ريغو ةيكظ ىسيع لبق وهو فهكلا
 دقف فيطقلا امأو ؛ًاضيأ كف ىسيع لبق نم راثآ اهيف

 نيعبرأ نَّدم كلملا روباس نأ لماكلا يف ريثألا نبا ركذ

 بسنيو - ىهتنا .نيرحبلا نم فيطقلا اهتلمج نم ةنيدم

 «يطخلا دمحم نب رفعج رحبلا وبأ نيرحبلا رعاش اهيلإ
 . يطخلا جرف خيشلا بيدألا رعاشلاو

 مدقأ ينثدح دقف اهريغ نم ريثك ىلع اهلضف امأو

 يناحورلا دلاولا ةظفحلا تبنثلا ةقثلا ةمالعلا يخئاشم

 ينارحبلا حلاص خيشلا نبا دمحأ خيشلا حلاصلا يقتلا

 هلوسر هللا رمأ امل هنأ هدنسأو هسمر رؤنو هسفن هللا سدق

 همع توم دعب ةكم نم ةرجهلاب ِةيْيَوىفطصملا دمحم

 رهاظتو بلاط يبأ دلبلا ةضيب ءاحطبلا ديس هلفاكو

 برلا نم هلئكلت ليئاربج نيمألا هيلع لزن هيلع نيكرشملا

 وأ نيطسلف وأ نيرحبلا ىلإ ةرجهلا يف هرّيخو ليلجلا
 نيطسلف كرتو رحبلا لجأ نم نيرحبلا يبو كرتف ةنيدملا
 الع همالك ىهتنا .ةكم نم اهبرقل ةنيدملا راتخاو اهدعبل

 . هماقم سودرفلا يف

 هاور ربخ ىلع تفقو ةديدم ةدم دعب مث تلف

 يزوحاملا هللا دبع نب ناميلس خيشلا يناثلا ةمالعلا

 ضايرلا راهزأ هباتك نم يناثلا دلجملا يف ينارحبلا

 نبا لسرأ يو هللا لوسر نإ :لماكلا يف ريثألا نبا لاق )١(

 ىلإ نيرحبلاب هعم نمو هوعدي ىواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا

 نمو رذنملا ملسأف سرفلل نيرحبلا ةيالو تناكو ؛مالسإلا

 نم دالبلا لهأ امأو «نيرحبلاب يذلا برعلا عيمج ملسأو هعم

 رذنملاو ءالعلا اوحلاص مهنإف سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا

 .لاتق نيرحبلاب نكي ملو رانيد ملاح لك نع ةيزجلا ىلع



 لادم

 نب رفعج قطانلاو قحلاب عداصلا مامإلا نع هنأ رهاظلاو

 مل ينأ الإ هكتفتهركذ يذلا ليصفتلاب ؛هئقت قداصلا دمحم

 ةليضف هذهو هظفلب هلقنأ ىتح ةباتكلا هذه ددصي نكأ

 فاطلألل اهلهأ لوبقو ضرألا فرش ىلع لدت ةميظع

 متاخل ةرجاهمو نيلسرملا ديسل ىوثم نوكت ثيحب
 .نيكرشملا تايذأ نع اهيلإ هتحارتساو نييبنلا

 امك ةبتاكملاب ًاعوط كو يبنلل تملسأ اهنأ اهنمو
 ةماعلاو ةصاخلا نم ريسلاو خيراوتلا لهأ نم ةلمج هركذ

 يف ةيهقفلا مهبتك يف اوحّرص ءاهقفلا نأ ىتح ينأيس امك

 امهنأل ةئيدملا مكح اهمكح نيرحبلا نأب تاوملا ماكحأ

 يف لوألا ديهشلا انخيش اهركذ لب ٌةونع ال ًاعوط املسأ

 باتك يف ةرمو ؛تاوملا ءايحإ يف ةرم نيترم ةعمللا
 :نسحلا

 اهب ًأجوزمم اهحرش يف يناثلا ديهشلا انخيش لاق

 نيرحبلاو ةفرشملا ةنيدملاك ًاعوط اهيلع ملسأ ضرأ لكو
 اهيف نوفرصتي صوصخلا ىلع مهل يهف نميلا فارطأو

 عامتجا عم ةاكزلا ىوس اهيف مهيلع سيلو اوؤاش فيك
 . ىهتنا . طئارشلا

 روكذملا باتكلا يف سمخلا نم لافنألا يف لاقو

 يذلا هيئات مامإلا لقنو روبزملا حراشلا مالكب ًاجوزمم

 اهلهأ اهنع ىلجنا ضرأ ًالفن ىمسي هنمو ةليبق نم هب ديري
 دالبك لاتق ريغ نم ًاعوط نيملسملل تملسأ وأ اهوكرتو

 نانجلا يف ديز امهمالك نم دوصقملا ىهتنا .نيرحبلا

 لوألل ًافلاخم يناثلا مكحلا ناك نإو وهو امهماقم يلاع

 لوألا وه امنإ لوعملا هيلع يذلا وهو رهاظلا نأ ألإ
 قئثوملا يف بيذهتلا يف خيشلا هاور ام يناثلا ىلع لديو
 لاق نأ ىلإ لافنألا نع هتلأس لاق نارهم نب ةعامس نع

 امبرو باكر الو ليخب اهيلع فجوي مل نيرحبلا اهنمو

 ضعبب نيبلا يف امهنيب يفانت ال امب نيمكحلا نيب عمجي
 ةليلج ةليضف نم اهب كيهانو هقيقحت ددصب انسلو هوجولا

 ديرفلا دقعلا باتك يف هبر دبع نبا ركذو ةليبن ةمركمو

 دفو هيلع دفوو هلا لوسر ىلع دوفولا ركذ يف

 موق دفوب ًابحرم مهل و لاقف رجه لهأ نم سيقلا دبع
 انمدق امك نيرحبلا دالب هذه رجهو نيمدان الو ايازخ ال

 نيرحبلاو ءاسحإلاو فيطقلا ءاملع مجارن يف نيردبلا راونأ

 رساي نب رامع ناظقيلا وبأ اهانع يتلا يهو اهيلع مالكلا

 ىلإ هب ريشي نيفص يف هلوقب (ضر) يردبلا يباحصلا
 ىتح انوبرض ول هللاو) ماشلا لهأو ةيواعم ةيغابلا ةئفلا

 ىلع مهنأو قحلا ىلع اننأ انملعل رجه تافعس انب اوغلبي

 رهظأب هنع ىك اهلخن رجه تافعسب دارملاو (لطابلا
 دعبلا يف ناعمإلا يف ةغلابم رجه ركذو ًازاجم دارفألا

 قرشملا ىرق نم رجهو برغملا ىرق نم نيفص نإف
 رامع» : وهلا لوسر هيف لاق يذلا وه اذه رامعو

 ةصاخلا نيب ضيفتسملا يف هي لاقو «ينيع نيب ةدلج
 ةئفلا هلتقت ةيمس نبا حيو» اهنم ةريثك تاياورب ةماعلاو

 :هل لاقو ؛رانلا ىلإ هنوعديو ةنجلا ىلإ مهوعدي ؛ ةيغابلا

 نم كداز رخآ نوكيو ةيغابلا ةئفلا كلتقتس رامع ايا

 ةريثك ىنعملا اذه يف تاياورلاو ؟نبل نم ًاحايض ايندلا

 ماشلا لهأل صاعلا نب ورمع ةغبانلا نبا اهاورو ًادج

 عالكلا يذ نيب راص تقولا رضح املف نيفص عوقو لبق
 نبا هركذ ريثك مالك رامعو صاعلا نبا نيبو يريمحلا
 ركذو هريغو نيفص رابخأ يف جهنلا حرش يف ديدحلا يبأ
 نب رامع هيف لتق يذلا مويلا يف لتق عالكلا اذ نأ

 ىلإ ماشلا لهأب لامل كلذ يف لتقي مل ولو (ضر) رساي

 يذلا وهو مهيف عاطملاو مهسيئر هنأل 48و نينمؤملا ريمأ

 . مهلو هل ىبقعلاو ةمتاخلا سئبو ةيواعمل مهب دج

 مهنم نيمدقتملا ًاشيرف نأ ًائيقي كلدي اذهو لرقأ

 نينمؤملا ريمأ لئاضف ءافطإ يف اودهتجا :نيرخأتملاو

 هلاق ام رتسو هبقانم ءافخإو ةئكظ بلاط يبأ نب يلع

 نم رتاوت لب مهتاياور نم ضافتسا اميف كيلا لوسر
 هالوم يلعف هالوم تنك نم» كلو هلوق نم هيف مهقرط

 هرصن نم رصناو هاداع نم ٍداعو هالو نم لاو مهللا

 يف ؛راد امثيح هعم قحلا ردأو هلذخ نم لذخاو

 ةدع نم ةرتاوتملا ريدغلا موي يف ةحيحصلا تاياورلا

 ركذ يفو لب لئاسرلاو بتكلا هيف تدرفأ ىتح قرط
 يف امك اهنم قرط يفو .ةريثك تادلجم يف هتاور

 يلعف هيلو تنك نم» رجح نبال ةقرحملا قعاوصلا
 ينم نوكت نأ ىضرت امأ يلع اي» : كلَوهلوقو ؛«هيلو

 «يدعب يبن ال هنأ الإ لَو ىسوم نم نوراه ةلزنمب



 نيرحبلاو ءاسحإلاو فيطقلا ءاملع مجارت يف نيردبلا راونأ

 الجر ًادغ ةيارلا نيطعألا ربيخ ةعقاو ىف كيهلوقو

 ال راف ريغ رارك .هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي

 ريغ راّرك» لَو هلوقب ضرعي .«هيلع هللا حتفي ىتح عجري
 هنونبجيو هباحصأ نبجي ٌرفو ةيارلاب مدقت نم ىلإ «رارف
 هيلإ ةيارلا عفدو هينيع يف قصبف دمر هبو هيلإ يلعب ءيجف
 . هيلع هللا حتفف

 نيطاسأ نم ةلمج هركذ يوتسمل ارئاطلا ثيدحو

 بحأب ينيتآ مهللا» كوهلوق وهو مهيثدحمو موقلا
 هاتأف «يوشملا رئاطلا اذه نم ىعم لكأي كيلإ كقلخ

 مكيف يتيب لهأ لثم» لَو هلوقو هعم لكأف ةئكظ يلع
 قرغ اهنع فلخت نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثمك

 يفو -نيلقثلا مكيف فلخم ينإ» قو هلوقو .«ىوهو
 مكيف فلخم ينإ اهضعب يفو مكيف كرات ينإ اهضعب

 كلذكو :؛يتيب لهأ يترتعو هللا باتك» 'يهتفيلخ

 هعم رودي يلع عم قحلاو قحلا عم يلع» : هيف كوي هلوق

 «.ضوحلا يلع ادري ,تح اقرتفي نل رادامثيح

 نم روصنم ةرفكلا لتاقو ةرربلا مامإ يلع» يو هلوقو

 ملعلا ةنيدم انأ» : لَو هلوقو .«هلذخ نم لوذخم هرصن

 .؛اهباب نم اهتأيلف ةمكحلا دارأ نمف اهباب يلعو

 ىلإ «يبرح كبرحو يملس كملس ىلع اي» : يو هلوقو
 ةحيحصلا رابخألاو ةريثكلا تاياورلا نم كلذ ريغ

 قرط نم ديئاسملاو ةحصألا يف ةروكذملا ةريهشلا

 ءايلوألاو ةماعلاو ةصاخلا اهلقن ىلع قفتملا ةرثكتم

 ىلع ةكقن نينمؤملا ريمأ ليضفت ىلع ةلادلا ءادعألاو

 هتليضفو هتفالخ ىلع صن اهضعب يفو «ةمألا عيمج

 تاهبشلا اهيلإ قرطتت الو ليوأتلا لبقت ال امم هتلالجو

 ءافخإلا كلذ لوط دعب هب افطل هيلول هللا اهرهظأ يتلا

 نم ةيقتو ًافوخو هئادعأ نم ًاضغبو ًادسح راتتسالا كلذو

 فوخلا هجو ىلع اهايإ مهظفحو اهل مهتياور عم هئايلوأ

 ةعوفرملا ءامسلاك ىلاعت هللا اهرهظأ ىتح ةيقتلاو

 ةرهازلا موجنلاو ةرهاظلا سمشلاو ةعوضوملا مالعألاو

 قافآلا ترطعو نابكرلا اهب تراسف «ةرئاسلا لاثمألاو

 نيثدحملا نسلأ اهتلقنو تادحلا اهب تنغو ناكم لك يف

 :تادعلاو ءايلوألا نم ةاورلاو

 اهنوري نيملاعلا لك سمشلا يه

 كربتللاهركذ نكلو ًانايع

 انباحصأل ةدوجوم ةلوذبم ةدمتعملا بتكلا هذهو

 نييعتلا ىلإ ةجاتحم ريغ ةروهشم ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 هلكت نينمؤملا ريمأ يلع ةفالخب اهتاوصأ عيفرب يدانت

 روهظو نيعمجأ قلخلا ىلع مهليضفتو نيرهاطلا هئانبأو

 مهردقو مهتبترم ومسو مهرخفو مهماقم ولعو مهرون

 رضم قحلاو شافخلا نيعأ سمطت سمشلا تناك نإو
 اهمتكو نولوألا ًاضغب اهرتس ثيحو شابوألا عامسأب
 ريثك عامسأ قرطتت مل نولاوملا ًافوخو نومدقألا ًادسح

 ًاريثك اولضأ مهنأ ىلإ رمألا لآف ءاهنم ءيشب ماوعلا نم

 اذه ماشلا لهأ ضعب عامسبف «ليبسلا ءاوس نع اولضو

 راص هيلتاق ىحو رساي نب رامع قخ يف يورملا ربخلا

 ول فيكف فقوتلا ضعبو بارطضالا مهضعب دنع
 امم هانيور ام ضعب مهل اولقنو هانركذ امم ءيشب اوعمس

 ناك نإو هتياورو هرودصو هتحص ىلع عمجم وه

 دقو .قئاسل ًاقوسم مهلجو قعان لك عابتأ مهرثكأ

 ام ىلإ راشأ ثيح ماقملا اذه يف ديدحلا يبأ نبا فصنا

 عالكلا يذ ثيدح لقن امل هنإف مالكلا نم هانركذ

 عم وهأ (ضر) رساي نب رامع نع نيفص يف يريمحلا
 هنأ انثدح صاعلا نب ورمع هل لاقف يكن يلع باحصأ

 لهأو ماشلا لهأ يقتلي :لاق هيب هللا لوسر عمس

 هعمو ىدهلا مامإو قحلا نيتبيتكلا ىدحإ يفو قارعلا

 انيقل هنإ معن :هنلقتحون وبأ لاقف (ضر) رساي نب رامع

 مهيرتعي موق نم هابجعاو تلق (ديدحلا يبأ نبا لاق)
 ناكمل كشلا مهيرتعي الو رامع ناكمل مهرمأ يف كشلا

 قارعلا لهأ عم حلا نأ ىلع نولدتسيو ةهئظ يلع

 ناكمب نولدتسي الو مهروهظ نيب رامع نوكب
 ةئفلا كلتقت» ُكبَويبنلا لوق نم نورذحيو ٠ ةيئكتت يلع

 مهللا» : كوهلوقل نوعاتري الو كلذل نوعاتريو «ةيغابلا

 كبحي ال» : َيهلوق الو «هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو

 نأ ىلع كلدي اذهو «قفانم الإ كضغبي الو نمؤم لإ

 دامخإ يف رمألا أدبم نم اهلك شيرق تدهتجا ؛ئئًايلع
 هلضف يحم ىتح هصئاصخ ةيطغتو هلئاضف رتسو هركذ
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 وهو همالك ىهتنا .ًاليلق الإ سانلا رودص نم هتبترمو

 يف اودهتجا مهلك شيرق نم مهيعباتو هتمئثأ نأ يف حيرص

 ةلمج نمو هبقانم ءافخإو هيت نينمؤملا ريمأ لئاضف رتس
 هتمامإ ىلع ةلادلا ثيداحألاو هتفالخ ىلع صوصنلا كلت

 مرون مي نأ لإ ُهَنَأ كأّيَو# :هرون اوئفطيو هردق طقسيل

 كنيذ نم مهل هللا رهظأ دقلو 4َنورْيَكْلا رك َرَلَو

 نيقرشملا رطعو نيقفاخلا الم دق ام نيءافخإلا

 .نيبرغملاو

 (رجه ىلإ رمتلا لقانك) ةروهشملا لاثمألا يفو

 ناكم ىلإ ءيشب يتأي نمل ةيانك وهو نيرحبلا اهب ىنعو
 مث ءهنم لوقنملا نم الحمو ًادوجو رثكأ هيلإ لوقنملاو

 يف امك هنم هب ملعأ وه نم ىلإ يقلي ام لك يف لمعتسا
 كنم انل أبخ دقلو» :ةيواعم ىلإ نينمؤملا ريمأ باتك

 ىلإ  انيلع هللا معنب انربخت تقفط ذإ ءًابجع رهدلا
 'رجه ىلإ رمتلا لقانك كلذ يف تنكف ةنئكت هلوق
 ملفت وصلا ىلا هنراجعي تاس ١ جاتا نزكدلا لماز

 حبرلل اهب رفاسيو اهنم ةراجت يرتشي نأ بحأف اهيف حبري
 ىلإ هلمحو ًارمت هتراجتب ىرتشاف ًاصيخر رمتلا ىأرف
 هل رجأتساف ريثكب هارتشا امم صخرأ اهيف هآرف نيرحبلا

 تثدح ىتح لوزن يف هرعسو هالغ رظتني رمتلل تيناوح
 باحصأ هيلإ ىتأف ةميق هل سيلو ةديدجلا ةرمتلا

 ةرمتلا اهيف عضنل تيناوحلا غّرف :هل اولاقو تيناوحلا

 ذإ رحبلا ىف هنوقلي رمتلا لقنل ليمامح ىرتكاف ةديدجلا

 لدحلا ترعلا تييريعت هل راصعو هركخلل ذلضا ةلاةحقا1
 نينا ىلإ يلا كلذ ناكم ير هين شي نحل
 رخآ ًالثم دازأ مهضعبو (رجه ىلإ رمتلا لقانك) اولاقو

 . (رطق ىلإ توحلا لماحو)

 ديلقتلا ةّممهأ

 ةايح يف رهاوظلا مهأ نم يعرشلا ديلقتلا ةرهاظ دعت

 ةرهاظ قواست «ةيمهألا ثيح نم «ءيهو .نيملسملا

 .اهيواستو يعرشلا داهتجالا

 امهّنأ نم نيتّيعرشلا نيترهاظلا نيتاه ةّيمهأ يتأتو
 مزلأ يتلا ةيعرشلا فيلاكتلا ةفرعمل نارّسيملا ناقيرطلا

 ديلقتلا ةيهأ

 نصي داهتجألا قيرط نعف .اهلاتماب هفلكملا ناسنإلا

 نغو ريتاج ركب ىخلا ظريف نإ ديلا يملا
 مكحلا ةفرعم ىلإ دلقملا يماعلا لصي ديلقتلا قيرط

 قيرط نع امنإو ؛«رشابم لكشب سيل نكلو ءاضيأ
 لبق نم فيلكتلا لاثتما نأل اذهو .دهتجملا ىلإ هعوجر

 تلح رجب رمي هفلكملا ناشنالا

 .هلاثتما بولطملا مكحلاب ملعلا ةلحرم :ىلوألا

 نيقيرطلا دحأ نع متي مكحلاب ملعلا لوصحو

 ديلقتلاو ءرشابملا قيرطلا وهو ؛داهتجالا :نيروكذملا

 . رشابملا ريغ قيرطلا وهو

 مكحلا لاثتما وهو ءلمعلا ةلحرم :ةيناّنلا

 دهتجملا نيب هيف زيامت ال اذهو «هلاثتما بولطملا

 1 . يماعلاو

 ديلقتلا وأ داهتجالا :نيقيرطلا نيذه دحأ كولسف

 نم ةعبانلا ةيعرّشلا ةيلوؤسملا ةدهع نم جورخلل وه امن
 لاثتماب ىلاعت هللا ةعاط بوجوب ملسملا ناسنإلا ناميإ
 . ةيعرشلا فيلاكتلا

 ءًاعرش داهتجالا ةيجح توبث ىلإ اذه عجريو
 .ديلقتلا كلذكو

 - يمالكلا جهنملا قفو  هيقفلا هركذ ام هيلإ فاضي

 يعرشلا فيلكتلا لثتمي مل نم دعوت دق ىلاعت هللا نأ نم

 نع ال لاثتمالا فلكملا لواح نإف «ةيورخألا ةبوقعلاب

 ةفلاخم يف عوقولا لمتحي هنإف ءعورشم قيرط

 عفدب همزلُي انه  لقعلاو .ةبوقعلا مث نمو .فيلكتلا
 الإ كلذ ىلإ هيد قيرطاالو ؛لحتختملا نرضتا اذه

 -امهنأل «ديلقتلا وأ داهتجالا : نيتليسولا ىدحإ كولس

 عُرشملا لبق نم ناعورشم  ديلقتلاو داهتجالا ينعأ
 امهب ٌجتحي نأ فلكملل يأ .ناتجح امهف يمالسإلا

 .ةبوقعلا نم ملسيف أطخلا عوقو دنع

 فلكملا لمع» :مهلوقب ءاهقفلا هينعي ام وه اذهو

 مدع هل نمضي نّمؤم الب يأ ؛««لطاب ديلقت وأ داهتجا الب

 .بولطملا مقاولا بصي مل نإ ةبوقعلا

 رخآلاو يمالكلا جهنملا اذه كولس نيب قرفلاو



 ديلقتلا ةئمهأ

 قلطني ثحابلا نأ :وه «يهقفلا جهنملا وهو «هلبق يذلا

 وه امنيب . .داعملاب أدبملا طبر نم يمالكلا جهنملا قفو

 ةيعرشلا فيلاكتلا لاثتما نأ نم قلطني يهقفلا جهنملا يف

 نم هالومل هتعاط فلكملا دبعلل ققحي يذلا رهظملا وه

 جهنملا هنم قلطني يذلا طبرلا كلذل ةظحالم نود

 .هب هناميإ عم « ىمالكلا

 ةيمهأ ىتأت ىعرّشلا ديلقتلل ةّيمهألا هذه نمو .طقف

 . هيف ثحبلا

 نوكأل حيضوتلاو ريسيتلا «يتقاط ردق ؛لواحأسو

 نيب ةرّسيملا ةيهقفلا ةفاقثلا عضو نم هيلإ تفده ام عم

 هطايترال «كلذ ةفرعم هيلع لهسيل ملسملا ئراقلا يدي

 فيلاكتلا لاثتما وهو ؛هتايح يف ءيش مهأب رشابملا

 . ةيعرشلا

 خبرات  .ديلقّتلا موهفم :  يهف ثحبلا رصانع امأ

 دراوم  .يعرّشلا ديلقّتلا مكح  .يعرشلا ديلقّنلا

 - .ديلقّتلا عجرم  .هطورشو دلقملا  .يعرّشلا ديلقّنلا
 ىف لودعلا  .ديلقّتلا ىف ضيعبتلا  .ديلقّتلا ىف رييختلا

 .ديلقّتلا 6

 ديلقتلا موهفم

 فيرعتلا

 ءدّلَت» :فًعضملا لعفلا ردصم «ديلقت» ةملك

 . ماللا ديدشتب ءادلقُي

 ىلإ ةفاضإلابف ؛:ةظوظحملا تاملكلا نم ىهو

 نمامكجالاو يرقتلا تسلا وشو ماسلا اًهادعت
 احلطصم اهفصوب «صاخ ىنعم ريغ كلمت «(يفرعلا)
 :يتأي ام يف نّيبتي ام اذهو .ًاًبملع

 ةملكل برعلا نوِّيمجعملا هركذ ام ةصالخ نإ

 .هسيالي وأ يعرشلا حلطصملا ىنعمب طبتري امم ؛ديلقت»

 : يه

 ىأ «ةدالقلا ةأرملا تدّلقت :لاقي :ةدالقلا ٌسْبَْل-١

 ش . 10 الهدم ه ةاوءاا36© . ةدالقلا تسبل

 ل

 يأ «هنيش لجرلا دلقت لوقت :كيسبلا لكخات 1
 (16 نزول 0معوءا اللأااطف كك هفيس لجرلا لمتحا

)00 

 :لاقي (1ه0«ةان:ع) : ةطلسلا وأ بصتنملا بلوت 2

 .هالوت اذإ (16 "131غ انممد 0معوعا) زمألا دّلَقَت

 يف ءاج (©همالنهو) :ءادتقالاو عابقالا 8

 يف يتلا ةدالقلا» :؛دلق» ةدام يف .'حاحّصلا»

 .«يه تدلقتف ةأرملا ُتدْلَقو .قنعلا

 .لامعألا ٍةالولا ُديلقتو «نيدلا يف ديلقتلا : هنمو

 اهنأ ملعيل ءيش اهقنع يف قّلعي نأ : ةندبلا ديلقتو

57 
 :رعاشلا لاقو «فيسلا ٌتدّلقت :لاقيو

 ادنغدق كجوز تيل

 نيكس رو افبجم ناعم

 .؛ًاحمرو ًافيس ًالماحو» أ

 ريغ نم عابتالا :ديلقّتلاو» :«سورالا مجعم يفو
 .«ليلّدلا يف لّمأتو رظن

 .هراوطأو هلامعأ يف رخآب صخش ءادتقا :ديلقتلاو

 عابلا نع ةرابع :ديلقتلا» :«تافيرعتلا» يفو
 «هيف ةّيّمحلل ًادقتعم ,.لعفي وأ لوقي ام ىف هريغ ناسنإلا

 لعج َعبّتملا اذه نأك :«ليلذلا ىف لابو رنج ريع قف

 .«هقنع يف ةدالق هلعف وأ ريغلا لوق

 الو ةجح الي ريغلا لوق لوبق نع ةرابع» :ديلقتلا

 .(«ليلد

 :فرعلا يف

 يه يبرعلا مجعملا اهركذ يتلا يناعملا هذهو

 عمتجملا ءانبأ دنع «ديلقت» ةملكل ةّيفرعلا يناعملا

 . يبرعلا

 اوذخأ «ةدالقلاب قنعلا قيوطت ىنعمب ءديلقّتلا نمو

 .ةيلوؤسملا ليمحت ىنعم

 يف ٠ كغ ءارهزلا ةمطاف ةديسلا لوق كلذ نمو



1 

 يهو اهنْذَع امدنع راصنألاو نيرجاهملا ءاسنل اهتبطخ

 مهتلمحو اهتقبر اي مهتدلف دقل .مرج ال١ :ةضيرم
 دقل يأ .لقثلا :ةقوألاو «لبحلا :ةقبرلاو .«اهتقوأ

 .اهتعبت مهتلمحو ءاهتيلوؤسمب مهقنع تقوط

 لمحتو ءيشلا لمح ىنعم اوذخأ فيسلا ديلقت نمو

 . ةئكن نينمؤملا ريمأ «مامإلا لوق كلذ نمو .هتيلوؤسم
 نأش يف ءرصم ىلع هيلاو ءرتشألا كلامل هدهع يف

 ةنايخ ىلإ هدي طسب مهنم دحأ نإف» : نيفّظوملاو لمعلا

 كلذب تيفتكا كنويع رابخأ كدنع هيلع اهب تعمتجا
 باصأ امب هتذخأو ؛هندب يف ةبوقعلا هيلع تطسبف ًادهاش

 (ةنايخلاب هتمسوو ؛ةلذملا ماقمب هتبصن مث ءهلمع نم
 بترتي امو ةمهتلا راع هتلّمحو يأ .«ةمهتلا راع هتدّلقو

 . تاعبت نم اهيلع

 يف ًاحلطصم تذخأ ؛ديلقت» ةملك نأ ىلإ تأموأ

 لح ةّيفرعملا لوقحلا هذه نمو ؛يفرعم لقح ريغ
 ةغللا عمجمل «يفسلفلا مجعملا» يف ءاج دقف .ةفسلفلا

 : هّصن ام ةرهاقلاب ةيبرعلا

 ىلإ ليج نم لقتني ٌفْرْع : 12300105 ديلقت»

 وأ ينايحعالا كولّسلا يف نوكي ام حضوأو ؛ليج

 .«ةيحوّرلا ةايحلا يف

 ىلع ًاضيأ (7:341108 ينعي) يبنجألا ظفللا قلطيو

 يباتك وأ يوفش ميلعت وهو ؛«روثأملا'" ىمسي ام
 .رضاحلا يف هب دتعيو يضاملا حضوي

 ىلإ « «. .ظفللا ىلطيو» :هلوقب ءمجعملا ريشيو

 هوملست ام» هب داري يذلا دوهيلاو ىراصُنلا دنع ديلقتلا

 دئاقعلا نم «ليج دعب ًاليج ٠ ءفلس نع ًافلخ هولوادتو

 مهبتك يف نودي مل امم ةهفاشم «ةنايدلا رئاعشو

 . "'”«ةلزنملا

 .دلت ةدام .طيحملا طيحم 000

 ديلقتلا ةّئمهأ

 :عامتجالا ملع يف

 «ةيعامتجالا مولعلا تاحلطصم مجعم» فجرعي

 هلبقي ىكولس طمن وأ .ءكولس» هنأب ال586 ديلقتلا

 م كانمشلا ادع ىرخأ مفاود نود عمتجملا

 .(«فالسألا

 هلوقب نيّيلهاجلا ىلع ميركلا نآرقلا هاعن ام اذه نمو

 : ىلاعت

 ( لْزنأ آم اومن لِ اًداَو#

 اعيش ترولِقمي ال 0 5 َوَلَوأ 053 هيلع اَنيْلَأ

 17١[. /ةرقبلا] 4)َوُدَمْمَي ال

 او هنأ لو 1م لإ اَلاَسَت ذل َنِ اًإَرل : هلوقو -
 مهوب نك و 2 ِهنلَع انْدَجَو ام اًنيَسَح اوُلاَق ٍلوُسَرلَ

 .[ ٠ ؟ /ةدئاملا] 4( َنوُدَتمَي اَلَو اًنْيَس َنوُمَلَعِي ال

 :بدألا يف

 نتف رثأ ذاختا» وه ءايبدأ ءآسناه(هد ديلقتلاو

 تييتح نيم اكن[ ههنا رم 'ىنلغا عسينلاو هدوم
 ثيح نم اًمإو «بولسألا ثيح نم اًمإو ؛نومضملا
 . ”ًاعم نانثالا

 جهانم» يهف .أيبدأ .7:2910055 ديلاقتلا اَمأ

 .!هنومضم يفو رثألا قيقحت يف ةعبّتم بيلاسأو

 «ليج دعب ًاليج فلّسلا نم

 نم بدأ يف ةيوضع ةزيم نمزلا رورم عم حبصت ثيحب
 .نونفلا نم نف وأ بادآلا

 نع ًاجورخ ءاهنع داعتبالا وأ ءاهنم رّوحتلا ّدعيو

 . ثراوتملا ثارتلا ىلع ةروث وأ ءاهب مّلسملا ةّئسلا

 ءابدألا هباشتي اهب دِّيقّتلاو ديلاقُتلا مارتحا نمو

 عينّصلل اهمهف يف ةقفاوتم تاعامج نوفلؤيو نوناّنفلاو
 ؛«بهاذملا مسا ةرات هيلع ىلطي ام نوئشنيو .هزاربإ يفو

 قفيحإ

 ومأخوذة  عادة 

 .الا١ص «رونلا دبعل ىبدألا مجعملا 000

 .ال ص ءن.م قفز



 ١1 ديلقتلا ةّيمهأ

 :عرشلا يف

 وأ «؛ديلقت» ةملك مادختسا «ناونعلا اذهب ١ ينعنو

 ةيتارق تايآ نم ةيعرّشلا صوصنلا ىف ءاهتاقتشم ىدحإ

  هانعم سامتلا نم دب الف عوضوم ديلقتلا نأل كلذو
 اذه نم ءيش ىلع رثعن مل نإف .عرشلا نم  ءدبلا يف

 . فرعلا نم هانسمتلا

 هيلع قبطنيو يفرعلا موهفملا عرَّشلا ٌرقي دق هنألو

 نم دب ال «هرَقي ال دقو .«بيذهتلا عم هّرقي دقو .همكح

 موهفملا نيبو هنيب ةنراقملل يفرعلا موهفملا ةفرعم

 مدقت دقو ءعوضوملا عقاو نم ةيلج ىلع نوكنل يعرشلا

 : ةيعرشلا صوصنلا

 :نآرقلا يف

 : ؛ديلقت» ةملك تاقتشم نم ميركلا نآرقلا يف درو

 :امه «نيعضوم ىف ؛دئالقلا» ةملك

 رهتلا اكو هم ريس اوُي ال اما َنِذْلا ياك» - ١
 .[؟ /ةدئاملا] © . . . دِككَمْلا الو ىَدَملا الو مارح

 ماَنلِل اَميِق ماركلا َتْيَلأ ةبتكلا ُهَّنأ ٌلَمَج» - ١"
0 

 هيض رع سس يصر يل حي اع ل

 .[91/ /ةدئاملا] © . . . َدِيكَتْلاَو َىَدَهَأَو ْماَرَحْلا رهّشلاَو

 نم ءيش اهقانعأ يف قّلعي يتلا نّدبلا يه :دئالقلاو
 يده اهّنأ ملعُيل ءهوحن وأ .رجشل اءاحل وأ «دلجلا

 نم ًاكسنم هفصوب ءرحنلا موي هرحنيل هعم جاحلا هقوسي

 . جحلا كسانم

 صاخلا فطع باب نم يدهلا ىلع دئالقلا فطع و

 . "”(اهنأشب ًاهيونتو دئالقلا تاوذل ًافيرشت» ماعلا ىلع

 هلوق ىف كلذو اشي 'رمعض ذوم يف «ديلاقم» ةملكو

 ++ /رمزلا] «ْضَرَأْلاَر ِتوَمَسلأ ُديِاَتَم مله :ىلاعت
 ١7[. /ىروشلاو

 .دلق ةدام :ميركلا ناآرقلا ظافلأ مجعم )١(

1 

 .اهنتازخ حيتافم يه ضرألاو تاوامسلا ديلاقمو

 (ديلاقم»و "دئالقلا» نيتملكلا'ئف سيل :ىرت امكو

 دانه ميج دعبل ان و

 .؛دينقت» ةملك مدختسي مل ميركلا نآرقلاف : هيلعو

 .انه هنع ثوحبملا ىنعملاب ءاهتاقتشم دحأ وأ

 مهعابتا ةيلهاجلا لهأ ىلع هيعن هيف ءاج ءمعن
 ىلع مقي مل يذلا عابتالا كلذ .مهفالسأل ىمعألا

 نيتيآلا لاثمأ يفامك .ناهرب همعدي ملو ةّجح
 ًادهاش امهنم لك فصوؤب امهانركذ نيتللا نيتمّدقتملا

 . يعامتجالا حلطصملا يف ديلقتلا ىنعمل

 نأ ؛تايآلا هذه نم ؛هديفن نأ عيطتسن ام لكو

 :امه «نيعون ىلع ديلقتلا
 ةججح ىلع مقي مل يذلا وهو :لطابلا ديلقتلا ١

 . ةيعرش
 ةّجح ىلع موقي يذلا وهو :ٌّىحلا ديلفتلا - ؟

 . ةيعرش

 ًاحلطصم اهفصوب .؛ديلقت» ةملك مادختسا اّمأ

 الإ ركذ امم دافتست اهنإ لوقن نأ ىلع ىوقن الف .ًايعرش
 "ال تاحلطصملاو ءءارقتسالا ال جاتنتسالا قيرط ىلع

 . ءارقتسالا قيرط نع الإ دافتست

 :ةفيرشلا ةنسلا يف

 نمو «ةملكلا هيف تدرو دقف فيرشلا ثيدحلا اّمأ

 حلطصملا ةدافتساو هب داهشتسالا اننكمي ام اهتاقتشم

 . هنم يعرشلا

 : ةيلاتلا تاياورلا يف ءاج ام هنمو

 ةمعطألا نم ٠١ بابلا ««لئاسولا» باتك ١

 . ةمرحملا ةبرشألاو

 ضعب نع ؛(يسوطلا) نسحلا نب دمحم نع  ؟
 . ح ضو نب هللا دبع نع دلاخ نب ميهاربإ نع ءانباحصأ
 يب ىلع ةيدبعلا دلاخ مأ تلخد» :لاق :ريصب يبأ نع

 هن' كانف تلعج :تلاقف :؛هدنع انأو :ةكينهللا دبع

 قارعلا ءبطأ يل فصو دقو «ينطب يف رقارق ينيرتعي



 ديلقتلا ةيمهأ ١0١

 « َنوُيظَي اّلِإ ْمُه ْنَِو ّناَمأ آَّلإ بتككلا توُمَلْنَي ال َنوُيُأ !قيوسلاب ذيبنلا
 !؟هيرش نم كيتحي ام لاقن امك وه يأ ءهّْمأ ىلإ بوسنم ىمألا َّنِإ .[78 /ةرقبلا]

 .ىنيد كتدلق دق :تلاقف

 .ةرطق هنم يقوذت الف :لاقف

 هفلؤم لاق ( 508 - 150 5ص) «جاجتحالا» باتك  ؟
 نع هركذ ىضم يذلا دانسإلابو : يسربطلا روصنم

 ْمُبَسَول :ىلاعت هلوق يف .''” لكن يركسعلا دمحم وب

 . روكذملا هباتك ةمدقم يف هركذ يذلا دانسإلا هب ينعي

 نع ؛يشعرملا ينيسحلا برح يبأ نب يدهم رفعج يبأ نع
 نب دمحم هيبأ نع .يتسيرودلا دمحم نب رفعج هللا دبع يبأ

 هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج يبأ نع ءدمحأ
 رسفملا مساقلا نب دمحم نسحلا يبأ نع ؛(قودصلا) يمقلا

 يبأو دايز نب دمحم نب فسوي بوقعي يبأ نع ؛يدابارتسالا

 يبأ مامإلا نع ءرايس نب دمحم نب دمحم نب يلع نسحلا
 . ظلئكف يركسعلا يلع نب نسحلا دمحم
 . ديك يركسعلا مامإلل بوسنملا ريسفتلل هتياور دنس وهو

 فالخ عضوم كلف يركسعلا مامإلل روكذملا ريسفتلا هبسنو
 فالتخالا ببس عجريو .تابثإلاو يفنلا ثيح نم انئاملع نيب

 نب دمحم ةلاهجل ءروكذملا دنسلا هرابتعا مدع ىلإ مهضعب دنع

 نبا لبق نم هفيعضتل وأ ؛يدابارتسالا رسفملا «مساقلا

 دايز نبا امهو ؛ةرشابم امهنع ىور نم ةلاهجو ؛يرئاضغلا

 .رايس نباو

 تركذ ةيدئاقع ىرخأو ةيخيرات اياضقل رخآلا مهضعب دنعو

 رلغلا نم اهيف امل .موصعملا نم اهرودص دفتعي ال ريسفتلا يف

 لوصأب ديلقتلا يف ثيدحلا دورول مهريغ دنعو .ههبشي ام وأ
 .هيف نحن امب هل ةقالع الف .نيدلا

 قودصلا خيشلا دامتعا نورخآلا دمتعا ءرخآلا فرطلا يفو

 يدابارتسالا قيثوت ىوتسم ىلإ هب عفتري يذلا ردقلاب هيلع

 . هتياورب قوثولاو

 ةيككقت يركسعلا مامإلا ىلإ ريسفتلا ةبسن عوضوم لوانت دقو

 :نم لك بسانملا ثحبلاب

 رسفملا نع هئيدح دنع كردتسملا ةمتاخ ىف يرونلا ازريملا -

 يستلا ةيني حضرت ردخاو .يدابارتسالا

 ريسفت» نع هئيدح دنع «ةعيرذلا» ىف ىنارهطلا انخيشو -

 ءامسأ امهنم لك ركذو .ًاضيأ ةبسنلا سو ««يركسعلا

 .اهل نيتبثملا ءاملعلاو ةبسنلل نيفانلا ءاملعلا

 هل روكذملا ريسفتلا نأ وه انه  هيلإ ريشن نأ انمهب يذلاو

 هنع لقن امك .بقانملا» يف بوشآرهش نبا هركذ رخآ دنس
 دلاخ نب نسحلا ىلإ يهتني ؛ةعيرذلا#و ؛كردتسملا» يف كلذ
 .ةقث وهو «يقربلا

 وخأ يقربلا دلاخ نب نسحلا» :«ءاملعلا ملاعم» يف لاقو

 ءالمإ نم يركسعلا ريسفت :هبتك نم ء.دلاخ نب دمحم

 .«ةدلجم نورشعو ةيام ةْي مامإلا

 فيعضت هنع لقت يذلا يرئاضغلا نبا نأ بيرغلا نمو
 ققحملا دانسإ يف يدابارتسالا مسا ءاج دق يدابارتسالا

 نع ًايوار ءىسيع نيدلا يفص يضاقلل هتزاجإ يف يكركلا
 مامإلا نع امهنع ىور نمع يدابارتسالا رسفملا نع قودصلا
 . يركسعلا

 نع دهف نب دمحأ نع يكركلا ققحملا» :وه دانسإلا صنو
 نع ينيسحلا راخف نب ديمحلا دبع نب يلع نع ةيعم نب دمحم
 نب دمحم نع يضيرعلا نب يلع نع ديمحلا دبع هدلاو
 نع امهالك .ينيسحلا يرلعلا دبعم نب دمحم نع بوشآرهش
 نب دمحم نع قودصلا نع يرئاضغلا نبا نع يسوطلا خيشلا
 يلعو دايز نب دمحم نب فسوي نع يناجرجلا رسفملا مساقلا

 . ؛يركسعلا مامإلا نع رايس نب دمحم نبا

 نبال فيعضتلا ةبسن ةحص يف كيكشتلا ىلإ انوعدي امم اذهو
 ْ . يرئاضغلا

 وه امك هيلإ ؛ءافعضلا باتك ةبسن ةحص مدعل اذه نوكي دقو

 .انئاملع نم دحاو ريغ يأر

 ثيح نم «هلاح فلتخي ال ريسفتلا اذه نإ :لاح ةيأ ىلعو

 «بيذهتلاو ىفاكلا لاثمأ ىرخألا ثيدحلا بتك نع ؛هتايوتحم

 ال ام هيفو «ليوأتلا عم لبقي ام هنمو «ليوأت الب لبقي ام هيفف

 هيلإ حول ام وهو ؛نئارقلا ىلع لاحلا قيقحت يف .دامتعالاو

 هداهشتسا دنع ؛ديلقتلاو داهتجالا» هتلاسر يف يراصنألا خيشلا

 روكذملا ريسفتلا نع القن هالعأ ىف روكذملا ديلقتلا ثيدحب

 ىلع قدصلا راثآ هنم حياللا تيل ربخلا اذه لد# :هلوقب

 ناك نإو .بذكلا نع زرحتلاب فرع نم لوق لوبق زاوج
 هعومجم نم دافتسملا نكل ءاهقوف ام لب ةلادعلا رابتعا هرهاظ

 .«مهفاف بذكلا نع زرحتلا وه قيدصتلا يف طانملا نأ

 ناك ءارس ءرودصلاب قوثولا وه ؛ةياورلا مبيقت يف ءرادملان

 ةبحاصملا نئارقلا قيرط نع مأ يوارلاب قوثولا قيرط نع اذه
 .ةياورلل ةسبالملا وأ



 ديلقتلا ةئمهأ

 الو ءهب بّذكتملا الو ءامسلا نم لزنملا (باتكلا

 مهيلع أرقي نأ الإ يأ «(ّينامأ الإ) .امهنيب نوزيمي

 نإ نوفرعي ال ؛همالكو هللا باتك اذه نإ :مهل لاقيو

 يأ (نونظي الإ مه نإو) .هيف ام فالخ باتكلا نم ئرق

 هتوبن يف هيو دمحم بيذكت نم مهؤاسؤر مهيلع أرقي ام

 هنأ عم مهنودلقي مهو «هترتع ديس ظلت يلع ةمامإو

 َبتكلا َنوُبُتكَي َنيِذَلِل ٌلَيوه» .مهديلقت (مهيلع مّرحم)
 [79 /ةرقبلا] 4 . . . هَّشأ دنع ني ادله َنوُوُمَي مث مودي

 ةفص اهنأ اومعز ةفص اوبتك ءدوهيلا نم موقل اذه

 نيفعضتسملل اولاقو ءهتفص فالخ ىهو «قيدمحم

 هنإ :نامرلا ضل ىف ترعسلا نيل نص ذه :مهنم

 ءرعشلا بهصأ '''”فْدِه ءنطبلاو ندبلا ميظع «ليوط
 نامزلا اذه دعب ءيجي وهو ؛هفالخب ةِلودمحمو
 قلع ميلا ىتحالا كلي لودارإ اهتإر نس عيدكم

 اوفكيو ءمهتباصإ مهل مودتو ءمهتساير مهئافعض
 ههلكتت يلع ةمدخو كلو هللا لوسر ةمدخ ةنوؤم مهسفنأ

 اَمْي مُهَل ٌلْيَوَق9 :لجو زع هللا لاقف .هتصاخو هتيب لهأو

 تافّصلا هذه نم نوبي امس مُهَّل ٌلْيَوَو جودي ْتَبْبَك
 : لكن يلعو هيو دمحم ةفصل تافلاخملاو تافرحملا

 : مهل ليوو «منهج عاقب أوسأ يف باذعلا نم مهل ةدشلا

 امب ؛ىلوألا ىلإ ةفاضم «ةيناث باذعلا يف ةدشلا

 ىلع مهماوع اوتبث اذإ اهنوذخأي يتلا لاومألا نم هنوبسكي

 يلع هيخأو هيصول ةجحلاو لَو هللا لوسر دمحمب رفكلا
 . هللا يلو ٠ هيئتقت بلاط يبأ نب

 ءالؤه ناك اذإف : هيك قداصلل لجر لاق :لاق مث

 نم هنوعمسي امب الإ باتكلا نوفرعي ال دوهيلا نم موقلا
 .مهديلقتب مهّمذ فيكف ءهريغ ىلإ مهل ليبس ال مهئاملع
 انماوعك الإ دوهيلا ماوع لهو ؛مهئاملع نم لوبقلاو
 ؟مهءاملع نودلقي

 دوهيلا ماوعو انئاملعو انماوع نيب : :هئكغلاقف

 .ةهج نم ةيوستو «ةهج نم قرف مهئاملعو

 لجرلا :(ءاف اهدعب ةلمهملا لادلا نوكسو ءاهلا رسكي) فدهلا )١(

 .قنعلا ليوطلا ميجلا

1١1١ * 

 مهديلقتب انّماوع مذ دق هللا نإف اووتسا ثيح نم امأ

 . مهماوع مذ امك مهءاملع

 .الف اوقرتفا ثيح نم امأو

 !هللا لوسر نباي يل نيب : لاق

 مهءاملع اوفرع دق اوناك دوهيلا ٌماوع نإ : ةيكقغلاق

 رييغتبو ءءاشرلاو مارحلا لكأبو ء.حارصلا بذكلاب
 تايانعلاو تاعافشلاب اهبجاو نع ماكحألا

 يذلا ديدشلا بصعتلاب مهوفرعو «تاعناصملاو

 نم قوقح اولازأ اوبصعت اذإ مهنأو « مهنايدأ هب نوقرافي
 نم هل اوبصعت نم هقحتسي ال ام اوطعأو ؛هيلع اوبصعت

 مهوفرعو ؛مهلجأ نم مهوملظو ؛مهريغ لاومأ
 نأ ىلإ مهبولق فراعمب اورطضاو ؛تامرحملا نوفراقي

 ىلع قدصي نأ زوجي ال .قساف وهف هنولعفي ام لعف نم
 كلذلف هللا نيبو قلخلا نيب طئاسولا ىلع الو هللا

 ال هنأ اوملع دق نمو هوفرع دق نم اودلق امل مهمذ

 لمعلا الو «هتياكح يف هقيدصت الو هريخ لوبق زوجي

 رظنلا مهيلع بجوو ةوردغ اشي مل نمعياللا هيدؤي امب
 حضوأ هلئالد تناك ذإ 4و هللا لوسر رمأ يف مهسفنأب

 .مهل رهظت ال نأ نم رهشأو ؛ىفخت نأ نم

 قسفلا مهئاهقف نم اوفرع اذإ انتمأ ماوع كلذكو

 ايندلا ماطح ىلع بلاكتلاو ؛ةديدشلا ةيبصعلاو ؛رهاظلا

 حالصإل ناك نإو هيلع نوبصعتي نم كالهإو ءاهمارحو

 اوبصعت نم ىلع ناسحإلاو ربلاب قفّرلابو ءاقحتسم هرمأ
 .ًاقحتسم ةناهإلاو لالذإلل ناك نإو هل

 لثم وهف ؛ءاهقفلا ءالؤه لثم انماوع نم دّلق نمف
 .مهئاهقف ةقسفل ديلقتلاب هللا مهمذ نيذلا دوهيلا

 هنيدل ًاظفاح .هسفنل ًانئاص ءاهقفلا نم ناك نم امأف

 «هودّلقي نأ ماوعللف ؛هالوم رمأل ًاعيطم .هاوهل ًافلاخم
 هنإف ءمهعيمج ال ةعيشلا ءاهقف ضعي الإ نوكي ال كلذو

 الف ةماعلا ةقسف بكارم شحاوفلاو حئابقلا نم بكر نم

 .ةمارك الو ائيش هنع انم اولبقت

 تيبلا لهأ انع لمحتي ام يف طيلختلا رثك امنإو
 هرم نهر تمل ادع نونا سمك" فستانا «كلذل
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 ةلقل اههجو ريغ ىلع ءايشألا نوعضيو .مهلهجب
 .مهتف رعم

 ضرع نم اوّرجيل انيلع بذكلا نودّمعتي نورخآو
 . منهج ران ىلإ مهداز وه ام ايندلا

 ءانيف حدقلا ىلع نوردقي ال باّصن موق مهنمو

 دنع هب نوهجوتيف ةحيحصلا انمولع ضعب نوملعتي

 هيلإ نوفيضي مث ءانباصن دنع انب نوصقتنيو ءانتعيش
 نحن يتلا انيلع بيذاكألا نم هفاعضأ فاعضأو هفاعضأ

 نم هنأ ىلع انتعيش نم نوملستسملا هلّيقتيف ءاهنم ءارب
 انيق اقف: ىلع هما فر ةارتمأو انا «اهولم
 ,هباحصأو :هئقت يلع نب نيسحلا ىلع ديزي شيج نم

 ءوسلا ءاملع ءالؤهو ؛لاومألاو حاورألا مهنوبلسي مهنإف
 انئادعألو .نولاوم انل مهنأب نوهّبشتملا نوبصاُئلا

 انتعيش ءافعض ىلع ةهبشلاو كشلا نولخديو «نوداعم

 مرج ال .بيصملا قحلا دصق نع مهنوعنميو مهنولضيف
 الإ ديري ال هنأ موقلا ءالؤه نم هبلق نم هللا ملع نم نأ

 سبلتملا اذه دي يف هكرتي مل هيلو ميظعتو هنيد ةنايص

 مث «باوصلا ىلع هب فقي انمؤم هل ضيقي هنكلو ءرفاكلا
 ايندلا ريخ كلذب هل هللا عمجيف ؛هنم لوبقلل هللا هقفوي

 باذعو ايندلا يف نعل هلضأ نم ىلع عمجيو «ةرخآلاو

 .ةرخآلا

 ءانتُمُأ ءاملع رارشأ» : ةيلَعهللا لوسر لاق :لاق مث

 اندادضأ نومسملا «انيلإ قرطلل نوعطاقلا ءانع نولضملا

 مهو مهيلع نوّلصي ءانباقلأب اندادنأ نوبقلملا ءانئامسأب

 هللا :تاهاركب ىنتو اهركعزيو :نوقجعمم نعلل

 نيبرقملا هتكئالم تاولصو هللا تاولصبو «نورومغم

 .«نونغتسم مهتاولص نع انيلع

 قلخ ريخ نم : كغ نينمؤملا ريمأل ليق :لاق مث
 ؟ىجدلا حيباصمو ىدهلا ةمئأ دعي هللا

 .اوحلص اذإ ءاملعلا :لاق

 نوعرفو سيلبإ دعب هللا قلخ رارش نمف :ليق

 نيبملتملاو ءمكئامسأب نيّمستملا دعبو «دورملنو

 يف نيرمأتملاو مكتنكمأل نيذخآلاو ء.مكباقلأب

 ديلقتلا ةيمهأ

 ؟مككلامم

 «ليطابألل نورهظملا مه ءاودسف اذإ ءاملعلا :لاق

 نإ :لجو زع هللا لاق مهيفو «قئاقحلل نومتاكلاو

 ةئكبب ام دب اني ىَدماو تلا م اَكَرَأ آم نومك نيل

 ١59[. /ةرقبلا] «اوُاَت َنِدَلَأ اَّلِ

 تافص) ءاضقلا باتك نم ٠ باب :لئاسولا 3٠

 لهس نع ءدمحم نب يلع نعو :7؟ ثيدح ء (يضاقلا

 دمحم نع «ينادمهلا دمحم نب ميهاربإ نع ءدايز نبا

 دمحماي : هلئكلت نسحلا وبأ يل لاق :لاق .(ةديبع نب

 ؟ةئجرملا مأ ًاديلقت دشأ م

 .اودّلقو اندْلق : تلق :لاق

 .اذه نع كلأسأ مل :لاقف

 .لوألا باوجلا نم رثكأ باوج يدنع نكي ملف

 الجر تبصن ةئجرملا نإ» : ةئكظ نسحلا وبأ لاف

 متضرفو ًالجر متبصن مكنإو ؛هودّلقو هتعاط ضرُْفُت مل
 .«ًاديلقت مكنم دشأ مهف ءهودلقت مل مث .هتعاط

 تاذ ظافلأ ةدع .تاياورلا هذه يف «تلمعتسا

 حلطصملا نع ثحبلا نم هددص يف نحن امب ةقالع

 : يلاتلاك يهو ؛ يعرشلا

 :كتدلف:ىنلوألا ةناورلا ىف

 .نودّلقي «مهديلقت ؛مهديلقت : ةيناثلا ةياورلا يفو
 .هودّلقي ديلقّتلا ءدّلق ءاودّلق . مهديلقت

 ىودّلق ءاودّلق ءاندّلق ءاديلقت : ةثلاثلا ةياورلا يفو

 :اديلقت ةودلش

 نمو .ةتس اديلقت» ةملك نم لمعتسا ام عومجمف

 هنم صلختسن نأ اننكمي ٍقايس يفو ةعست اهتاقتشم

 : ةيلاتلا جئاتنلا

 ةعئاش تناك اهتاقتشمو ه«ديلقت» ةملك نإ_-١

 دهع ذنم يمالسإلا عيرشتلا روصع يف لامعتسالا

 نسحلا مامالادهع ىتحو كت هللا لوسر

 .يتأيس امك ىرغصلا ةبيغلا ةياهنو . ةيئت يركسعلا



 ديلقتلا ةئمعأ

 ةيفاك نمزلا نم نينرقلا تزواجت ةّدم اذكهو

 . حلطصملا رارقتسال

 يفرع يوغل ىنعم نم اهل ام يف تلمعتسا اهنإ - ؟

 ةيلوؤسم ليمحتب ًابوحصم ءادتقالا وهو «(يعامتجا)

 .هب ىدتقملا صخشلل أطخلا

 هذه ديناسأ لوح ليقام ريضي ال :انمّدق امكو

 .اهلوبقل عفشي ام قدصلا لالظ نم

 ىنعم ددحت مل اهلاثمأو تاياورلا هذه نإ *

 .يفرعلا يوغللا ىنعملا ىلع اهانلمح اذلو .ديلقتلا

 لعم ددست ءايقلا واح ب اهنا كاي وشو

 مدعل مهضعبو .هتركذ يذلا ببسلل مهضعب .ديلقتلا

 بسح دئسلا ىف نهو نم اهيف امل تاياورلا هدامتعا

 كأن

 ينعي يذلا ديلقتلا نيب قّرفت مل تاياوّرلا نإ ؛

 ىلإ عوجرلا ينعي يذلا ديلقتلاو «موصعملا ىلإ عوجرلا

 الإ ةيملع ةيحان نم نبتسي مل قرفلا كلذ نأل ءهيقفلا

 .هرارقتساو ديلقتلا حلطصمل يهقفلا فيرعتلا خوسر دعب

 ماكحألا هلاجم «يتأيس امكو ءايهقف .ديلقتلاف

 . ةيهيدبلا تاينيقيلا ىف داهتجا الو ديلقت ال ذإ .ةيْئظلا

 حئاتنلا يف الإ نوكي ال يهقفلا ديلقتلا :رخآ ريبعتبو

 نم هيقفلا اهيلإ لصوتي يتلا ىواتفلا يهو ةيداهتجالا
 .داهتجالا قيرط

 . ةيْنظ جئاتن ءاهتعيبطب ءيهو

 عقاولا ئطخت ال ةينيقي ماكحأ يه ماكحأ نم هيطعي امو

 .بولطملا

 .يتأي امم رثكأ اذه نّيبتنسو

 نم اهصالختسا نكمي يتلا جئاتنلا مهأ هذه

 .اهلاثمأو ةروكذملا تاياورلا

 مهتافيرعت يف انئاهقف عم نوكن نأ نآلا انيلعو

 .ديلقتلا حلطصمل ةيملعلا

١6 

 :هقفلا ىف

 عوضوم نأ .«ديلقتلا خيرات” ناونع تحت ءانيتأيس

 نيصب نرخ انه يع فو ءايلوبصا اكتم ادب ويلقتلا
 .ًايهقف ًاثحب لّوحت «ليلقب وأ ةرشابم اذه انرصع

 يف يدزيلا ديسلا نم ناك لوحّنلا اذه نأ لاخأو

 . ؛ىقثولا ةورعلا»ب ةموسوملا ةيملعلا هتلاسر

 اهنع لقنن يتلا رداصملا يتأت فوس اذه ببسبو

 ةبارقلا ةرصآو «ةيهقفو ةيلوصأ حلطصملا تافيرعت
 .قيثو ناكمب قوئولا نم امهنيب

 نييلوصألا نيفلؤملا ضعب لازي ال اذه عمو
 . ةّيلوصألا مهبتك يف ديلقتلاو داهتجالا ثحب نوجردي

 :نييلوصألا تافيرعت نمف

 لمعلا وه ديلقتلا» :«ةياهنلا» ىف ىلحلا ةمالعلا ١

 . ؛ةمولعم ةمّْشح ريغ نم ريغلا لوقب
 ديلقتلا» :«ملاعملا يف يلماعلا نسح خيشلا 2

 .«'ةجح ريغ نم ريغلا لوقب لمعلا وه

 : «ةيافكلا» يف يناسارخلا مظاك دمحم خيشلا -

 ين هب لمعلل هيأرو ريغلا لوق ذخأ وهو :ديلقتلا»
 الب ًادّبعت «تاداقتعالا يف هب مازتلالل وأ .تايعرفلا

 .؟هيأر ىلع ليلد ةبلاطم

 ةيشاح» يف ينيكشملا نسحلا وبأ خيشلا - ؛

 .«ناهرب ريغ نم ريغلا لوق ذخأ وه» :«ةيفاكلا

 :'ىهتنملا» يف يدرونجبلا نسح ازريملا

 ىلع هبوجو ىلع ةلدألا تماق يذلا  ديلقتلا ةقيقحف»

 بجي نم ىوتف ىلع هلمع قيبطت الإ سيل  يماعلا
 .'زوجي وأ هديلقت

 لوصألا» يف ميكحلا يقت دمحم ديسلا 5

 دامتعالاو املاع ناك اذإ ريغلا ىلإ عوجرلا» :«ةماعلا

 .«هلوق ىلع
 :؛ملاعملا ريرحتا يف ينيكشملا يلع ازريملا -

 هليلد نع لاؤس ريغ نم ريغلا لوقب لمعلا وه :ديلقتلا»
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 لوق ضيرملاو يتفملا لوق يماعلا ذخأك هتجحو

 .«بيبطلا

 : ءاهقملا تافيرعت نمو

 :«ىقثولا ةورعلا» يف يدزيلا مظاك دمحم ديسلا ١

 مل نإو نيعم دهتجم لوقب لمعلاب مازتلالا وه :ديلقتلا»
 هتلاسر ذخأ اذإف ءهاوتف ذخأي مل ولو لب هدعب لمعي

 .ديلقتلا قيقحت يف ىفك اهيف امب لمعلاب مزتلاو

 ةقيلعت» يف يدزيلا يرئاحلا ميركلا دبع خيشلا  ؟

 ادمتعم نوكي نأب لمعلا ىف دهتجملا ةعباتم» :«ةورعلا

 ْ . "لمعلا يف هيأر ىلع

 ةيشاح» يف رهاوجلا بحاص لآ يلع خيشلا - *

 . «لمعلا نم دب ال لب مازتلالا يفكي ال» : «ةورعلا

 ةقيلعت» يف ينيئانلا نيسح دمحم ازريملا

 ينعي) هاوتفب لمعلاب هققحت يف لاكشإ ال» :«ةورعلا

 .لاكتشإ اهب. لمعلل ىرعفلا ملعتب قلصت ينو": (دهنجفلا
 كلذ وحنو ةلاسرلا ذخأو بلقلا دقعو مازتلالا امأ

 .1كلذ نم ءيشيب هققحت مدع ىوقألاف

 :«ةورعلا ةقيلعت» ىف ردصلا نيدلا ردص ديسلا ©

 ١ . اريغلا يأر ىلع لمعلا قيبطت»

 ىدهلا جهن" يف يدرجوربلا يقت دمحم خيشلا 1

 ىلع لمعلا درجم» :"ىقئولا ةورعلا ىلع قيلعتلا يف
 .«ريغلا ىوتف قيبطت

 :«ةورعلا تاقيلعتا يف ميكحلا نسحم ديسلا -

 . «دهتجملا ىوتف ىلع ادامتعا لمعلا وه لب»

 لمعلا وه :ديلقتلا» :«نيحلاصلا جاهنم» يفو

 كلذب دلقملا مزتلا ءاوس .دهتجملا ىوتف ىلع ادامتعا

 . ؟مزتلي مل مأ هسفن يف
 تاقيلعت» يف يرادمتعيرشلا مظاك دمحم ديسلا

 ماقم يف دهتجملا يأر ىلإ دانتسالا وه لبا :«ةورعلا

 .«لمعلا

 تاقيلعتا ىف ىناليملا يداه دمحم ديسلا-4

 اا «لمعلا لجأل ملعتلا وه لب» :«ةورعلا

 ديلقتلا ةّيمهأ

 تاقيلعت» يف يراسنوخلا دمحأ ديسلا-٠

 عم مازتلالاب الإ ديلقتلا ققحت مدع ىوقألا» :«ةورعلا

 . ؟لمعلا

 تانقيلعتاا يف يعيفرلا نستحلا وبأ ديتسلا ١
 لوك ح ايوا مارال بريمن نأ نيكل :«ةورعلا

 يف ةدالقلا لمح وه ةغللا يف ديلقتلا نأل .ديعب ريغلا

 هانعمو  جحلا يف ديلقتلاو راعشألا يف امك  قنعلا

 .«ريغلا يأر قبط ىلع لمعلا سفن وه يفرعلا
 تاقيلعتا يف يدورهاشلا دومحم ديسلا - 7

 ينعي) هاوتفب لمعلاب هققحت يف لاكشإ ال :«ةورعلا

 لمعلل ىوتفلا ملعتب هققحت يفو .(دهتجملا ىوتف
 .«لاكشإ

 تاقيلعت» يف ينيمخلا هللا حور ديسلا -

 .«دهتجملا ىوتف ىلإ ادنتسم لمعلا وه لب» :«ةورعلا

 ًافتشسم لمعلا وه ديلشتلا»ةليسولا'ريزحت» يفر
 .«نيعم هيقف ىوتف ىلإ

 ًادنتسم لمعلا وه :ديلقتلا» :«ماكحألا ةدبز» يفو

 . «هيقفلا ىوتف ىلإ

 يف يفجنلا يشعرملا نيدلا باهش ديسلا - 4

 ةيعبت ىلع ءانبلاو مازتلالا الإ سيل» :«ةورعلا تاقيلعت)

 ىلع مدقم وه امك .لمعلا ماقم يف دهتجملا يأر

 .؟لمعلا

 تاقيلعت» يف يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا 6

 . لمعلا يف ريغلا ىوتف ىلإ دانتسالا وه لب» :«ةورعلا

 لمعلا وه :ديلقتلا» :«نيحلاصلا جاهنم» يفو

 .(دهتجملا ىوتف ىلع ادامتعا

 مازتلالاب الو دهتجملا ىوتف ملعت درجمب ققحتي الو
 . لمع نود نم اهب

 يف دانتسالا وه :ديلقتلا» : !ةبختنملا لئاسملا» يفو

 .«دهتجملا ىوتف ىلإ لمعلا ماقم

 جاهنم» يف يراوزبسلا ىلعألا دبع ديسلا 7
 حصي نم يأرل لمعلا ةقباطم وه :ديلقتلا» : «نيحلاصلا



 ديلقتلا ةيمعأ

 .1نيدهتجملا نم هيأر ىلع دامتعالا

 تاقيلعت» يف يكارألا يلع دمحم خيشلا ١١

 نأب لمعلا ىف دهتجملا ةعباتم هنوك رهاظلا لب» :«ةورعلا

 . «دهتجملا يأر ىلإ هلمع ىف ًادنتسم نوكي

 :ماكحألا يف ديلقتلا» :«ةحضاولا لئاسملا» يفو

 ًادانتسا هلمعب ىتأي نأ يأ . .دهتجملا يأرب لمعلا وه

 . ؟هاوتف ىلإ
 ةعباتم ديلقتلا نأ رهاظلا» :«ماكحألا ةدبز» ىفو

 هليبع ف ديت :تلكملا وكنز لمعلا ىف ديكستلا
 . !دهتجملا يأر ىلإ

 يشاوح» يف يناركنللا لضافلا دمحم خيشلا

 ىلع ليلد الو .دانتسا نع لمعلا وه :ديلقتلا» :«ةورعلا

 يف هتيلخدم ىلع الو .يماعلا ىلع مازتلالا بوجو

 .؟ماكحألا نم ءيش بترت

 لمعلا وه :ديلقتلا» :"ةحضاولا ماكحألا» يفو

 .«نيعم دهتجم لوق ىلإ دنتسملا

 :اديلقتلاو داهتجالا» ىف ردصلا اضر ديسلا 8

 .'ريغلا يأر عم لمعلا قيبطت#

 تاقيلعت» يف يزاريشلا مراكم رصان خيشلا ٠

 الف .دهتجملا لوق ىلإ ىلمعلا دانتسالا وهو :«ةورعلا

 لخأ وأ ىوتفلا ذخأ عم وأ ءًأبلق مازتلالا درجم هيف يفكي
 ال ةيعرشلا ماكحألا نكلو .لمعلا ىلع ًايناب ةلاسرلا

 هدورو مدعل (ديلقتلا ناونع ينعي) ناونعلا اذه رادم رودت

 اهب ينعي) ةفيعض ةياور يف الإ ةنسلا الو باتكلا يف

 . (يركسعلا مامإلل بوسنملا ريسفتلا ةياور

 لوق ةيجح» ىلع  ًامازتلاو ةقباطم  لدت ةلدألا لب

 .«يماعلل دهتجملا

 :«ةورعلا تاقيلعت» ىف ىمقلا نسح ديسلا ١

 دهتجملا ىوتف وذل وه ماكحألا ف كيلقلا نأ رهاظلا»

 عم هاوتف ملعت وأ هاوتفب لمعلاب ليلدلا ةبلاطم نود نم

 .«هب مازتلالا

 ةليبسو» يف يناهفصألا نسحلا وبأ ديسلا 7

 ا/ ١١

 لمعلاب مازتلالا وه لمعلل حّحصملا ديلقتلا» : «ةاجنلا

 .2نيعم دهتجم ىوتفب

 مل نإو ءاهب لمعلل هنم لئاسملا ذخأب ققحتيو

 .اهب دعب لمعي
 لئاسملا» يف يدرجوربلا نيسح اغأ ديسلا - 7

 .«نيدلا ماكحأ يف دهتجملا يأرب لمعلا وه١ :«ةيهقفلا

 ةزيجو» يف رفظملا نسح دمحم خيشلا 4

 هيأر يف دهتجملا ةعباتم وه :ديلقتلا» :«لئاسملا

 .«هاوتفب ذخألاو

 :«نيبغارلا ةغلب» يف نيساي لآ ىضترم خيشلا 0

 يذلا دهتجملا ىوتف نأ ىلع يماعلا ءانب وه :ديلقتلا»

 اهب لمعأ ءاوس ؛هقح يف هللا مكح يه هيلإ عوجرلا ديري
 .«لمعي مل مأ

 ةياده» يف يدادغبلا ينسحلا دمحم ديسلا 5

 لمعلاب مازتلالا وه لمعلل ححصملا ديلقتلا» : «مانألا

 .؟نيعم دهتجم ىوتفب

 ىواتفلا» ىف ردصلا رقاب دمحم ديسلا- 37

 ضع تم ةوسأو ةودق :ديلقتلا» :«ةحضاولا

 دنع لمعلا ىلع مزعلاو مزجلا درجمب وأ ؛لمعلا
 . ؟نيعم دهتجم لوقب لمعلا ىلإ ةجاحلا

 زاوج يف ٍفاوو ديلقتلا ةحص يف ٍفاك نيذه دحأف
 ؛ .دلقملا توم دعب هيلع ءاقبلا

 ةلاسر» يف يناقاخلا رهاط دمحم خيشلا

 درجم الو يسفنلا مازتلالا وه ديلقتلا سيلو» :«ىدهلا

 وتقف بط ىلع لمحلا ره لب: ىوتفلا نبط نلغ لمعلا
 .«هاوتف ىلإ دانتسالا هجو ىلع هيقفلا

 ةليسوا يف يزاريشلا يداهلا دبع ازريم ديسلا 48
 ديفا وش دانتسالا عم لمعلا وه :ديلقتلا» : «ةاجنلا

 7 يعم

 :«ةزيجولا» يف يزاريشلا يدهم ازريم ديسلا ٠٠
 . (طئارشلل عماجلا دهتجملا لوقب لمعلا وه :ديلقتلا»

 جاهنم» يف يسابركلا ميهاربإ دمحم خيشلا ١
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 ىوتفل لمعلا ةقباطم نع ةرابع وه :ديلقتلا» : «نيقتملا

 . «هيلإ عجري نم

 رصتخم» ىف ىناكيابلكلا اضر دمحم ديسلا 5١

 لمعلل دهتجمل ا ىوتف ملعتب ديلقتل محلا ققحتي تي :؛ماكحألا

 ,«اهب

 لئاسملا» ىف ىناحورلا ىنيسحلا دمحم ديسلا 7

 ىوتفب لمعلاب مازتلالا وه :ديلقتلا» :«ةبختنملا

 :ةديفحملا

 ةدمع١ا يف يلماعلا هيقفلا يقت دمحم خيشلا "4

 ىوتف قفو ىلع لمعلا وه ديلقتلا نأ ىوقألا» :«ةقفتملا
 . «تافتلاو دصق نع دهتجملا

 لئاسملا» يف يزيربتلا داوج ازريم خيشلا 6
 ىلإ لمعلا ماقم يف دانتسالا وه : ديلقتلا» :«ةبختنملا

 .(دهتجمل ا ىوتف

 : «ةيختنملا لئاسملا» ىف ىناتسيسلا ىلع ديسلا "5

 دهتجملا ىوتف عم لمعلا قباطت هيف يفكيو : ديلقتلا»
 هتقباطم زارحإ عم ءالعف هقح يف ةجح هلوق نوكي يذلا
 ,(هل

 ىف ديلقتل ةتلا» يف مولعلا رحب نيدلا زع ديسلا 3

 ؛ةينيدلا نوؤشلا يف ةيعبتلا وه» :«ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .داهتجالا طورشل عماج وه نم فّلكملا دّلقي ثيح

 . «ةدالقلاب

 ءافيرعت نيعيرأو ةسمخ نم ةفلؤملا هةنئعلاهذهانإ

 يتلا يناعملا عيمج مضي يذلا لثمملا جذومنلا فلؤت
 نم انعفني يذلا ىوتسملاب ديلقتلا حلطصمل ءاهقفلا اهركذ
 ديلقتلا ىنعم ىلإ لوصولا يف جئاتنلا صالختسا لالخ
 .هتفيظوو

 : يهو

 ١ دهتجملا ىوتف قفو لمعلا وه :ديلقتلا .

 تغلب دقو ءديلقتلل فيرعت مدقأ وه ناك امبرو

 .ًافيرعت رشع دحأ انتمئاق يف هتادرفم

 ديلقتلا ةّمهأ

 بلقلا دقع ىنعمب يسفنلا مازتلالاوه :ديلقتلا  ؟

 .دهتجملا يأر قفو لمعلا ىلع مزعلاب

 .ءاهقف ةسمخ انتمئاق يف هب نيلئاقلا ةدع تغلبو

 .لمعلا عم مازتلالا وه :ديلقتلا - "

 .يراسنوخلا ديسلا اذه ىلإ بهذ

 .هدحو لمعلاب هدحو مزتلالاب ققحتي ديلقتلا نإ ؛

 .ًاعم امهبو

 .ردصلا رقاب دمحم ديسلا هب لاق

 ماقم يف دامتعالا وأ دانتسالا وه :ديلقتلا

 . دهتجملا ىوتف ىلع لمعلا

 . ًافيرعت رشع ينثا ىلإ انتمئاق يف هتادرفم ددع لصو

 ىوتفل يماعلا لمع ةقباطم وه :ديلقتلا 1١

 . دهتجملا

 .ءاهقف ةتس انتمئاق يف هب نيلئاقلا ددعو

 .ريغلا لوق لوبق وه :ديلقتلا - *

 دنوخآلا :مهو ءانتمئاق يف ءاهقف ةثالث هب لاق

 .يمقلا نسح ديسلاو ينيكشملا نسحلا وبأو يناسارخلا

 :اهب لعسلل ةيفجملا ىراقف لس وه ديلا

 يناليملا ناديسلا :امه ءانتمئاق نم نانثا هيلإ بهذ

 .يناكيابلكلاو

 .هيأر يف دهتجملا ةعباتم وه :ديلقتلا ١

 ةمئاقلا نم مولعلا رحب ديسلاو رفظملا خيشلا هب لاق

 . ةروكذملا

 ىوتف ةيجح ىلع يماعلا ءانب وه :ديلقتلا- ٠
 . هقح يف دهتجملا

 . نيساي لآ خيشلا فيرعت وهو

 فينصتلا اذه نم اهيلإ صلخن يتلا جئاتنلا جئاتنو

 : يه
 ةروكذملا فيراعتلا اهتركذ يتلا يناعملا نإ ١

 ىلإ يماعلا عوجر :وه ءدحاو موهفم دنع يقتلت
 يهو ء؛هقح يف هللا مكح يه هاوتف نأب هناميإل ءهيقفلا



 ديلقتلا ةئيمهأ

 اهنأ امك «ةيعرشلا فيلاكتلا لاثتما لاجم ىف هيلع ةجح

 مدع دنع ىلاعت هللا لبق نم راذعإلا لاسم يقال حج

 . بولطملا عقاولا هتباصإ

 سامتلا موزل وه ةلدألا نم دافتسي يذلا» نأ كلذ

 لعف نم فلكملا هنع ردصي ام لك ىف رذعملا وأ زجنملا

 تا تيفو دملازنأ وسلا قفز كن كرا
 دامتعالاو ًاملاع ناك اذإ ريغلا ىلإ عوجرلا هيلع مزل الإو

 . '''هلوق ىلع
 فالتخا ىلع «فيراعتلا هذه نم «دافتسملا نإ ؟

 دّلقملا يماعلا نيب ةينيد ةقالع ديلقتلا نأ وه ءاهريباعت

 يماعلا عوجر نم ساسأ ىلع موقت ءدّلقملا دهتجملاو

 اهنأل اهقفو ىلع لمعلا مث هاوتف ةفرعمل دهتجملا ىلإ
 ؛لاثتمالا ماقم يف اهيلع دمتعي يتلا هقح يف ةجحلا

 . بولطملا عقاولا هتباصإ مدع دنع اهب رذتعي يتلاو

 ةيواز نم اهيلإ انرظن ىتم  ةقالعلا هذه نإ - ؟

 ققحتت اهانيفلأل  عرشملا رابتعال عضخت ةيعيرشت

 امك ؛مازتلالا عم نكل لمعلاب ققحتتو ءهدحو مازتلالاب

 عم نكلو «لمعلا ماقم يف ىوتفلا ىلإ دانتسالاب ققحتت
 .كلذل تافتلالا

 : قيقدلا اهانعم ىف ىه ةروكذملا ةقالعلا نأل اذهو

 اذهو نجد دفجتلا ىوتف ةيجحب يماعلا ناميإ
 1 : نقاد امم ةةطاز»بى أب نفكشتي طفلا

 ديلقتلا عم يقتلي يعرشلا هانعمب ديلقتلا نإ - 4

 ريغو ؛ملاعلا ىلإ لهاجلا عوجر وهو ؛يفرعلا هانعمب
 ديلقتلا قارتفا عم .صصختلا يذ ىلإ صصختلا يذ

 يف عجرملا لوق ةيجح رابتعا يف يفرعلا نع يعرشلا
 . يماعلا قح

 ةيمستلا

 وه ياقلب ةروكذنلا ةنيدلا ةقالغلا ةيمسنت يدتسو

 )١( «.ةماعلا لوصألا 34٠.

١>. 

 «بولطملا مكحلا بصي مل اذإ «دهتجملا ىوتفل ًاقبط
 .اهب هقنع قيوطتو دهتجملل اهليمحت

 . قنعلا يف ةدالقلا لعج وه يذلا ديلقتلا ىنعم وهو

 وبأ ناك» جاجحلا نب نمحرلا دبع ةحيحص يفف
 ءاجف ''”يأرلا ةعيبر ةقلح ىف ًادعاق هلكت هللا دبع

0 5( 
 دري ملو ةعيبر هنع تكسف ؟كقنع يف وهأ : يبارعألا هل

 «كلذ لثمب هباجأف ؛ةلأسملا هيلع داعأف .ًائيش هيلع

 .ةعيبر تكسف .؟كقنع يف وهأ : يبارعألا هل لاقف

 مل وأ لاق ءهقنع يف ره : يكن هللا دبع وبأ هل لاقف

 +"نماض تعفن لكو:«لك

 يعرشلا ديلقّتلا خيرات

 وه يعرشلا ديلقتلا نأ ءديلقتلل انفيرعت نم ءائيبت
 ةملاعلا ىلإ هلاملا ربع عوجوب لكعملا يقرذلا ديلقتلا
 امل ةجحلا هيف سمتلي يعرشلا ديلقتلا نأ قراف عم

 .ريذعتو زيجنت نم اهيلع بترتي

 اذه نأ هيدل تبثي امدنع ىماعلا نأ اذهب ىنعأو

 طورشلا هيف ترفوت دق ةيعرشلا ماكجالاب ملاعلا هيقفلا

 «هنم ةيعرشلا ماكحألا ذخأو هيلإ عوجرلا حٌحصت يتلا

 هلعجت يأ ءهقح يف فيلكتلا زجنت ةجح هاوتف نأو

 ىلاعت هللا مامأ راذتعالل لاجملا هيطعتو «لاثتمالل ًارهاج

 عجري هنإف ءبولطملا عقاولل ىوتفلا ةباصإ مدع دنع
 . اهب نمآ يتلا ةيعورشملا هذه نم ريثأتبو هيلإ

 ةماع ةيرشب ةرهاظ يفرعلا ديلقتلا نأل اذه ءاجو

 عيمج يف (ءالقعلا ةريس) سانلا ةريس اهيلع تماق

 لاجم لك يف ملاعلا ريغ عجري ثيح !؛ةيتايحلا مهنوؤش
 . ملاعلا ىلإ ةايحلا تالاجم نم

 ةنس ىفوتملا يندملا خورف نب ةعيبر وه :يأرلا ةعيبر )١(
 هل تناكو «ةينسلا يأرلا ةسردم ءاهقف رباكأ نم ناك هه

 «كلام مامإلا هقفت اهيف « كنت يبنلا دجسم يف سيردت ةقلح

 . جرخت اهيفو
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 يف ةرهاظلا هذه ّرقأو «يمالسإلا عّرشملا ءاجو

 رهاظم نم رهظم اهنم قئبناف ةيعرشلا تالاثتمالا لاجم

 ىلإ يماعلا عجري ثيح (نيملسملا) ةعرشتملا ةريس
 .دهتجملا

 نوملسملا مهو) نيعرشتملا نيملسملا خيراتو
 .كلذ ىلع دهاش ىوقأ (يمالسإلا عيرشتلاب نومزتلملا

 ةيعرش ةرهاظ هفصوب ؛يعرشلا ديلقتلا أدب دقف

 لَو هنم طيطختبو ٠ هللا لوسر دهع يف «ةيعامتجا
 قلو هنم عمسمو ىأرمب نيملسملا لبق نم هقيبطتب مث

 .هداشرإبو هفارشإ تحتو

 قلي مهبدتني ناك نيذلا صاخشألا يف اذه لثمتو
 نادلبلا يف ةيعرشلا ماكحألا ميلعت ةمهمب مايقلل

 .هرصع يف اهلهأ ملسأ يتلا ناكمألاو

 ةنيدملا ىلإ ريمع نب بعصم كو هئعب اذه نمو
 .نميلا ىلإ لبج نب ذاعمو ءةرونملا

 رقم نع ةيئانلا نكامألا هذه ىف «نوملسملا ناك دقف

 ةباحصلا ءالؤه نم ككل نوملعتي ٠ ِةِيِو يبنلا

 ام قفو نولمعيو ؛مهيلإ نيثوعبملاو مهل نيبدتنملا

 ةفرعم ىلإ نوجاتحي امدنع (نيملسملا ينعأ) اوناكو

 مهنوبيجيو ءالؤه نولأسي هب لمعلل يعرش مكح

 .هب مهنوتفي ام قفو نولمعيو

 .انه دوصقملا ديلقتلا نيع وه اذهو

 ىلع ديلقتلا بجو ىتم» :يلاتلا لاؤسلا ةباجإ يف
 («؟نيملسملا

 ًاصوصخ نيدلقم «ةمئألا مايأ ءنوملسملا ناك لهو

 . ؟ هلكت ةمئآلا نع ةديعب قطانم يف اوناك نيذلا كئلوأ

 ىف ًادوجوم ناك ديلقتلا» : ىئوخلا ديسلا انذاتسأ لاق

 ديلقتلا نسأل لكيت ةمئألا نامزو هلل لوسرلا نامز

 لك نأ حضاولا نمو ءملاعلا مهفب لهاجلا ذخأ وه

 ىلإ لوصولا نم نكمتي مل نامزلا كلذ يف .دحأ

 هنيد ملاعم ذخأو كنة مئألا دحأ وأ كمركألا لوسرلا

 ديلقتلا ةّيمهأ

 . "”«ملاعلا هللاو «ةرشابم هنم

 ديلقتلا ةرهاظ ءوشنل ىلوألا ةيادبلا يه هذه تناك

 ىف  ةعّرشتملا ةريس قائبنال لوألا رهظملاو ؛ىعرشلا

 ْ «هداقعلا ة ريب نافحأ نمل انملا ده

 موهفم رولبتب هموهفم رولبتي ديلقتلا رمتسا مث
 ترشأ ىتلا ةيعرشتملا ةريسلا هذهل نيَلُثمم داهتجالا

 1 .اهيلإ
 نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ةفئاطلا خيش لوقي

 ةماع تدجو ىنإ» :«لوصألا ةدع» هباتك ىف ىسوطلا

 ىلإ 82 نينمؤملا ريمأ دهع نم (ةيمامإلا ينعي) ةفئاطلا
 ىلإ نوعجري (يرجهلا سماخلا نرقلا) اذه اننامز

 مهيتفيو «تادابعلاو ماكحألا يف مهنوتفتسيو اهئاملع

 .ههب نوتفي امب لمعلا مهل نوغوسيو ءاهيف ءاملعلا

 كل زوجي ال :ٍتفتسمل لاق مهنم ًادحأ انعمس امو

 امك رظنت نأ يغبني لب .هب لمعلا الو .ءاتفتسالا

 امب لمعلا هزاع ركنا الود تملع انك لمتز «ُترظن
 . مهنوتفي

 . لكن ةمئألا اورصاع ميظعلا قلخلا مهنم ناك دقو

 .ءالؤه ىلع ريكنلا هلكينةمئألا نم دحاو نع كحي ملو

 يف مهنوبوصي اوناك لب .هفالخب لوقلا باجيإ الو
 مولعملا وه امل ًافلاخم ناك كلذ يف فلاخ نمف كلذ
 . هفالخ

 خيسرت نم هيئؤتانتمئأ هب ماق ام ىلإ اذهب ريشي وهو
 امم ليلق ريغ ءيش يور دقف «يعرشلا ديلقتلا ةرهاظ
 :هنم . .اذه نع برعي

 لاؤس باوج يف ةهئكظ يداهلا نسحلا يبأ لوق -

 نم لوقو ؟ذخآ نِّمع وأ لماعأ نم : قاحسإ نب دمحأ

 ؟لبقأ

 .«ينع كيلإ ىّذأ امف يتقث يرمعلا» : ههئكقنلاقف

 هل عمساف «لوقي يّنعف ءيّْنع كل لاق امو «يدؤي ىّنعف

 .«عطأو

 .6 ص 3ط ءدودرو لئاسم : رظنا )01(



 ديلقتلا ةّيمهأ

 قاحسإ نب دمحأل ةيئكقن يركسعلا دمحم يبأ لوق -

 : هسفن لاؤسلا هلأس امدنع

 ىّنعف ؛ىّنع كيلإ ايَّذأ امف ءناتقث هئباو يرمعلا»

 امهل عمساف «نالوقي ينعف ؛ينع كل الاق امو «نايدؤي

 .«نانومأملا ناتقثلا امهنإف امهعطأو

 : هلك هللا دبع يبأل تلق :يفوقرقعلا بيعش نعو -

 ؟لأسن نمف ؛ءىشلا نع لأسن نأ انجتحا امبر

 . ريصب ابأ ىنعي «يدسألاب كيلع» : هيئكظلاق

 لجرلا ءيجيو ؛مودقلا نكميو كاقلأ ةعاس لك سيل ينإ

 ؟هنع ينلأسي ام لك يدنع سيلو ينلأسيف انباحصأ نم

 ءيفقثلا ملسم نب دمحم نم كعنمي امف» : ةيئئض لاق

 . «ًاهيجو ًايضرم هدنع ناكو «يبأ نم عمس دق هنإف

 دبع يبأ دنعانك :بوقعي نب سنوي نعو -
 نم مكل امأ ,.؟عزفم نم مكل امأ» : هك لاقف ٠ هلع هللا

 نب ثراحلا نم مكعنمي ام ؟هيلإ نوحيرتست حارتسم

 .«يرصبلا ةريغملا

 يتقش : ؛كئاضرلل تلق : بيسملا نب يلع نعو -

 ملاعم ذخآ نمعف «تقو لك يف كيلإ لصأ تسلو ةديعب

 . ؟ينيد

 نيّدلا ىلع نرمأملا مدا نب ايركز نم» : ؛ئغلاقف

 .«ايندلاو

 ايركز ىلع تمدق تفرصنا املف : بيسملا نبا لاق

 ليكو ناكو  يدتهملا نب زيزعلا دبع نعو

 ال ىنإ :تلقف 8ئاضرلا تلأس  هتصاخو ؛ئئاضرلا

 . ؟ينيد ملاعم ذخآ نّممف ءتقو لك يف كاقلأ

 .«نمحرلا دبع نب سنوي نع ذخ» : ؛يئكئ: لاق

 سمعتج ئنأ نععار نب ىلع ىبأ نفود

 ففلتخادق  كادف تلعج  :تلق : :ئىناشغلا

 ذخآف :تلق .«ديدح نب ىلعب كيلع» : ةلئكضلاق

 ."'"معن» :لاقف . ؟هلوقب

 ناهذأ يف يعرشلا ديلقتلا ةركف تخسر نأ دعبو
 هذه نيرط نع مهلا نف تيقتحتو «تيبلا لهأ عابتأ

 ؛نينّيعم ءاهقف ىلإ عاجرإلا يف ةلْئمتملا تايئزجلا
 ذخأ نم ساسأ ىلع موقت ةينيد ةفالع ديلقتلا رابتعاب
 :اهقفو ىلع لمعلل ىرتفلا

 وأ ماعلا أدبملا قت يركسعلا مامإلا ىطعأ

 ناك نم اًمأف» :- مدقتملا  هلوقب ديلقتلل ةيلكلا ةدعاقلا

 ؛هاوهل ًافلاخم ءهنيدل أاظفاح .هسفنل انئاص ءاهقفلا نم

 .؛هردّلقي نأ ماوعللف .هالوم رمأل ًاعيطم

 مامإلا نم ردص يذلا فيرشلا عيقوتلا مزلأو

 مايقلل هيقفلا بصن نلعأو ء.ديلقتلاب يكن يدهملا

 ةباينلل امب 2تكقظ مامإلا نع ةباينلا ةفيظوو ءاتفإلا ةفيظوب

 .ماهمو تايلوؤسم نم

 اهيف اوعجراف ةعقاولا ثداوحلا اًّمأو» :هيف ءاج دقف

 هللا ةّجح انأو مكيلع يتّجح مهنإف انئيداحأ ةاور ىلإ

 .«مهيلع

 يف ةلكشم ةيأ تيبلا لهأ عابتأ هجاوي مل انه نمو

 ىلإ نوعجري اوناكف « ىربكلا ةبيغلا دنع ديلقتلا لاجم
 مهنع نوذخأيو ؛ءمهراصمأو مهراصعأ يف ءاهقفلا

 . ةريصبو يعو نع مهنيد ملاعم

 دوهع ذنم ديلقتلا خيرات ةصالخ يه هذه

 ةبيغلا دعب نيدهتجملا ءاملعلا دوهع ىتح نيموصعملا
 . ىربكلا

 ًاعرش ديلقتلا مكح
 ديلقتلا مكح

 نم دب ال ؛ناسنإلا لاعفأ نم ًالعف هرابتعاب ؛ديلقتلا

 ةدعاقلل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مكح هل نوكي نأ

 يف هلل نإ» : ةلئاقلا نيملسملا عيمج دنع اهيلع قفتملا

 لاعفأ نم يدارإ لعف لك نإ يأ .«ًامكح ةعقاو لك

 )١( ؛ردصلا اضر ديسلل ديلقتلاو داهتجالا :رظنا 44-91١.



 لف

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مكح هل ناسنإلا

 يف ردصيو مكحلا كلذ فرعي نأ ملسملا ىلعو

 .هقفو ىلع هكولس

 ؟ديلقتلا مكح وهام :اذه ءوض يف

 نمل ديلقتلا مكح نأ ىلإ ةيمامإلا انباحصأ بهذ

 .بوجولا وه دهتجمب سيل

 مكحلا ليلد

 . لقّتلاو لقعلا نم

 بوجو) مكحلا ىلع لادلا ليلذلا مسقن نأ اننكميو

 . يلمع رخآو يملع ليلد : نيمسق ىلإ (ديلقتلا

 هيففلا هب لدتسي يذلا وهو : يملعلا ليلدلا_١

 . ةيهقفلا هثوحبو ةيملعلا هتاسارد لالخ نم دهتجملا

 ىف ىماعلا هدمتعي يذلا وهو : ىلمعلا ليلدلا_"

 .ديلقتلا مكح ةفرعم

 . ةيلقنو ةيلقع ىلإ ةلدألا هذه مسقنت رخآ ميسقتبو

 :ةيلقعلا ةلدألا ١

 ةريسو يرطفلا لقعلا :امه نيعون ىلإ عونتتو

 . ءالقعلا

 :يرطفلا لقعلا أ

 ىلإ ةجاح ريغ نمو «هترطفب ناسنإلا نأ هاوحفو

 . ملاعلا ىلإ عوجرلا ملاعلا ريغ ىلع نأ كردي «ناهرب

 نم فلكم هنأ  ةهادبلاو ةرورضلابو - ملعي هنأ امبو

 هلاعنأ عيمجل ةلماش ةيعرش فيلاكتب ىلاعت هللا لبق

 .اهلثتمي نأ هيلع نأو ؛ةيدارإلا

 ىلع فقوتي اهلاثتما نأ .ةهاديلابو ؛ءملعي كلذكو

 :نيتليسو ىدحإب الإ اهتفرعم ىلإ هل قيرط الو ءاهتفرعم
 .ديلقتلا وأ داهتجالا

 قيرط ال دئنيح .دهتجمب سيل «يماعلا ينعأ فنألو

 .ديلقتلا الإ همامأ

 ديلقتلا ةّيمهأ

 هترطفب ناسنإلا كردي ثيح .يرطمفلا لقعلاف

 ىلع ليلدلا وه ءهيلع بجاو ديلقتلا نأ هنادجوو

 .دهتجملا ىلإ يماعلا عوجر موزلو ديلقتلا بوجو

 .يماعلاو دهتجملا هيف كرتشي ليلدلا اذهو

 هيلإ دنتسي هنأل يملع ليلد دهتجملا ىلإ ةبسنلاب وهف

 يتلا ةيقطنملا ةدعاقلا قيرط نع مكحلا ىلإ لوصولا يف

 . ةيهيدب ةجيتن جتنت ةيهيدبلا ةمدقملا :لوقت

 هفلؤن نأب ةيقطنم ةغايص ليلدلا غوصن نأ اندرأ اذإو

 : لوقن اننإف «ةيهيدب ةجيتن جتنت ةيهيدب ةمدقم نم

 نأ هيلع بجي هنأ هنادجوب كردي ىماعلا ناسنإلا نإ

 نادل نس كرد[ «ةقئر نع سنا كحل ولعت
 .هنم هملعتيل مكحلا فرعي نم ىلإ عجري

 هيلإ هدشرت يلمع كولس يماعلا ىلإ ةبسنلاب وهو
 ةيس تاكل نكن عير مناد رج ع رديور قرف

 عجري ثيح ؛هتايح يف رخآ يلمع كولس يأ نأش هنأش

 . اهملعي نم ىلإ ءايشأ نم هلهجي ام يف

 خيشلا دنوخآلا الملا ليلدلا اذهب لدتسا نّممو

 ةيافك" يلوصألا هباتك يف يناسارخلا مظاك دمحم

 لهاجلا عوسرو »(ةيلقنلا اوجتان]# لاق +نربألا
 ال ايرطف اًيلّْبج ايهيدب نوكي  ةلمجلا يف  ملاعلا ىلإ

 . «ليلد ىلإ جاتحي

 :ءالقعلا ةريس - ب

 «ءالقع مه امب «سانلا ةايح ةعيبط نأ اهب داريو

 موزل ىلع ةمئاق «مهيلع مهلوقع هيلمت امم ساسأ ىلعو

 ىلإ صّصختملا ريغو .ملاعلا ىلإ ملاعلا ريغ عوجر
 . صّصختملا

 بولطملا ةيعرشلا ماكحألا ملعي ال يذلا يماعلاف

 لق وأ ةيئالقعلا ةريسلا هذه نع جرخي ال اهلاثتما هنم

 كولسلا اذه نم ريثأتبف «ةيرشبلا ةيعامتجالا ةرهاظلا

 ماكحألا ةفرعم لاجم يف عجري ماعلا يعامتجالا

 .دهتجملا ىلإ ةيعرشلا

 هيقفلا ريغ عوجر يف لثمتي يذلا  يعرشلا ديلقتلاف



 ديلقتلا ةئمعأ

 كولسلا اذه تادرفم نم ةدرفم وه  هيقملا ىلإ

 ةريساا مساب ءاهقفلا هيلع حلطصي يذلا ماعلا ىعامتجالا

 . «ءالمعلا

 روهمج دنتسا ءاليلد اهرابتعاب «ةريسلا هذه ىلإو

 ةايح يف اهقيبطت نم اهتيعرش ةريسلا هذه دمتستو

 مدع وأ ءاهل موصعملا ءاضمإب نيعرشتملا نيملسملا

 ديلقتلا خيرات عوضوم يف هنايب ٌرم امك .ءاهنع هعدر

 . يعرشلا

 :ةيلقنلا ةلدألا "' 

 . ةّنسلاو نآرقلا : نيعون ىلإ ىرخألا يه .عونتتو

 :ميركلا نآرقلا 1

 اهمهأو : ةيآ ريغب ديلقتلا بوجو ىلع ءاهقفلا لدتسا

 ٌةَمِيأَط ْمُيْنَم َوَقْرو لَك ني َرَقَن ...ارلقط :رفنلا ةبآ

 مهل عيتلإ اَومَجَب ادي ْرْهَسْرَم اوُيِدَسِلَر نيل يف اوُهَنَمََ
 .[177 /ةبوتلا] ؟َتوُرَدَحي

 بوجو ىلع ةميركلا ةيآلا هذهب لالدتسالا نايبو

 - جورخلا يأ  رفنلا تبجوأ ةيآلا نأ يف صخلتي ديلقتلا

 بوجولا وحن ىلعو ؛ةيعرشلا ماكحألا ميلعت زكارم ىلإ

 ءاهميلعتو ماكحألا ملعت ىلع ةردقلا مهب دهعي نمم

 مهنادلب تاجايتحا ةيطغتل ةيافكلا ددعلا ثيح نم مهيفو

 دنع اوموقيل ءاهيلإ نوبدتني يتلا ىرخألا نادلبلا وأ
 نوبدتني يتلا ىرخألا نادلبلا وأ مهنادلب ىلإ مهعوجر

 مهنولأسيو .«نوملعتي ام فو نوملعيو مهنم نوملعتي

 ام قفو نولمعيو «كلذ ىلإ نوجاتحي امدنع مكحلا نع

 .هب مهنوبرجي

 .اهنم مكحلا صالختسايو داهتجالا وحن ىلع ةياورل

 وه .هقفو ىلع لمعلاو .دهتجملا لوقب ذخألاو

 . ًاعرش ديلقتلا

١ 

 رفنلا ةيآ نإ» :؛ىهتنملا» يف يدرونجبلا ديسلا لوقي

 رذنملا دهتجملا لوق لوبق بوجو يف يوف روهظ اهل
 . '"”«يماعلا ىلع

 ام ةميركلا ةيآلا هذه نم صلختسن نأ اننكميو

 يلب
 تاساردلل زكارم ةماقإ نيملسملا ىلع َّنِإ ١

 . ةينيذلا

 ةيسارد تاثعب لاسرإ دلب لك يلاهأ ىلع نإ ؟
 مّلعتل زكارملا مكلت ىلإ ةيافكلا مهيفو ةءافكلا مهب نمم
 . ةيعرشلا ماكحألا

 مهتسارد لامكإ دعب «نيثوعبملا ةبلطلا ىلع َّنِإ ١
 مايقلا ءاهريغ ىلإ مهباهذ وأ ءمهنادلب ىلإ مهتدوعو

 . يمالسإلا غيلبتلا ةمهمب

 :ةفيرّشلا ةَّنسلا - ب

 قيداحالا ناقاب ةفيرشلا ةخدنلا قم ءاينقلا لافتا

 مدقتو «يعرشلا ديلقتلا خيرات ثحبم يف اهانركذ يتلا

 : نيعون ىلع اهنأ

 :ةّصاخ ١-

 ةيئزج اياضق يف تليق ينلا ثيداحألا كلت يهو
 عم ؛ةرهاظلا هذه قيبطتل ؛نينّيعم ءاهقف ىلإ عاجرإلاب
 نارخآ نائيش قيبطتلا لالخ نم ققحتي نأ فادهتسا

 :امه

 يتلا ةيعرّشلا ةرهاظلا هذه ىلع نيملسملا نيرمت -

 . ديلقتلا ىه

 . لاجملا اذه يف ةعّرشتملل ةريس هببسب نّوكتتلو -

 : لثم ثيداحألا هذهو

 : هكئاضرلل تلق :بيسملا نب يلع نعام *

 نّمعف ءتقو لك يف كيلإ لصأ تسلو .ةديعب يتّمش
 ؟ينيد ملاعم ذخأ

 )١( «ىهتنملا «يدرونجبلا ديسلا 7/ 3177.



١» 

 نيدلا ىلع نومأملا مدآ نب ايركز نم : ةئغلاقف

 . ايندلاو

 تلاع :يدتهملا نب زيزعلا دبع نعام

 نُممف .«تقو لك يف كاقلأ ال ينإ :تلقف ةيئكظاضرلا

 ؟ينيد ملاعم ذخآ

 . نمحرلا دبع نب سنوي نع ذخ : ةئئقن لاق

 :ةّماع- "<

 ىطعتل اهتقباس دعب تءاج ىتلا ثيداحألا كلت ىهو

 راع كانتا كو «ديلقتلل ةماعلا ةدعاقلا

 :امه «نيثيدح  يعرشلا ديلقتلا

 ناك نم اًمأن» : :ئكظ يركسعلا مامإلا نع يور ام -

 .فارهل ًاقلاخم .هنيدل ًاظفاح ءهسفنل ًانئاص ءاهقفلا نم
 .«هودّلقي نأ ماوعللف مالوم رمأل ًاعيطم

 ثداوحلا اًمأو» : يئن يدهملا مامإلا نع يور ام -

 يتجح مهنإف انثيداحأ ةاور ىلإ اهيف اوعجراف ةعقاولا
 .«مهيلع هللا ةجح انأو : مكيلع

 رابخألا نأ ىف كش الو» :«ىهتنملا» ىف لاق

 يأ  بابلا اذه ف قلت ةمصعلا تيب لهأ نع ةرداصلا

 اهمومعو اهتنسلأ فالتخا ىلع  يماعلل ملاعلا ءاتفإ باب

 . ةضافتسالا دح قوف ءاهصوصخو

 عوجر موزل ىلع ةيمازتلا وأ ةيقباطم ةلالد لدت اهلكو

 .'0«ةنيعم طئارشل دجاولا دهتجملا ىلإ لهاجلا

 ديلقتلا مكح ىلع ءاملعلا هب لدتسا ام ةصالخ هذه

 .ةيملع قرطبو «ةيعرش ةيحان نم

 لقعلا نأ ىلإ ترشأ دقف يلمعلا ليلدلا امأ

 نأ نكمي ديلقتلا بوجو ىلع ًاليلد هفصوب «يرطفلا
 ءًاضيأ اليلد ْذْحَّني نأ نكميو ءيملع لكشب هب لدتسي

 ثيح يئاقلت يلمع لكشب امنإو «يملع لكشب سيل
 ىلإ ةيعرشلا ماكحألا فرعي ال يذلا ناسنإلا عجري

 عفادب اهقفو ىلع لمعيو هنم اهذخأيو اهفرعي يذلا هيقفلا

 ا . ىهتنملا «يدرونجبلا دْييَسلا قلد

 ديلقتلا ةئمهأ

 .هنادجو هيلع هيلمي امو هترطف نم

 امب هحيضوت رم دقو .يلمعلا ليلدلاب هينعن ام اذه
 ' .انه ةداعإلا نع ينغي

 ««ةعرشتملا ةريس» وه ءرخآ يلمع ليلد كانهو -

 ديلقتلا خيرات عوضوم يف ًاضيأ اذه انحضوأ دقو

 ىف اوراس نيملسملا نأ نع انبرعأ ثيح .«ىعرشلا

 تيفمأ نأ دنب هالكلا ريم ىعرشلا ديلعللا لاحم

 ناين عدلا تالسالا مودجلا لبق نم كذنأو
 .ةعرشتملا ةريسب هيلع حلطصا

 ديلقت زاوجف .ةلمجلابو :تاريرقتلا يف لاق"

 .هريغو يماعلل ةرورمضلاب مولعم  ةلمجلا يف  يماعلا

 - ةلمجلا يف هيلع ةالصلا بوجوب يماعلا ملع سيلو

 يف امهقيرط داحتا نم ديلقتلا بوجوب هملع نم حضوأ
 هيلع يعاودلا رفوتو ةجاحلا سيسم نم ملعلا لوصح

 يكن ةمئألل نيرصاعملا فلسلا ةقيرط رارقتساو

 . "”«اذه انموي ىلإ مهل نيعباتلا فلخلاو

 ىلع ًاليلد فلكملا ملسملا اهنم ذختي فيك امأ

 ؟ديلقتلا بوجو

 هرمع نم زييمتلا ةلحرم غلبي امدنع ؛ملسم ْيأ نإ
 نم ةرهاظلا هذه ينعي «فيلكتلا نس ليبق يه يتلا

 تايساسألا نم اهنأب كرديو ء«ةينيدلا رهاوظلا

 . ةينيدلا يهاونلاو رماوألا لاثتما يف تايرورضلاو

 هذهب اوذخأ دق نيعّرشتملا نيملسملا نأ ىنعي امك

 ذدألا ةنورتشت نيقبلا هنطعي امي لج دعي اليخت ةزهاذظلا

 .ًادهتجم نكي مل نإ اهب
 ةرورضب يماعلا ملسملا دنع ينادجولا يعولاف

 ةريس مايقب يئاقلتلا هناميإو ءهيقفلا ىلإ هعوجر
 لكشبو - هيدل جتني كلذ ىلع (ةعرشتملا) نيملسملا

 .ديلقتلا بوجو  يهيدب

 بوجو ةلأسم يف يماعلا ملسملا جاتحي ال انه نمو

 دنتسيف اهب يتفي نم نيدهتجملا نم دلقي نأ ىلإ ديلقتلا



 ديلقتلا ةّيمهأ

 ىف ديلقتلا نأ نم ءاهقفلا لاق امل ال ءهاوتف ىلإ هديلقت ىف

 لاسم وعر ردن دعم هرزت هيلقلا توهو لاب

 ليلد هنأ الإ .بوجولا اذه ىلع ليلدلا كلمي هنأل امنإو

 .لامعأ ىلإ هعم جاتحي ال يهيدب

 وه ديلقتلا مكح نأ ىلإ مدقت ام لك نم صلخن دقو

 .بوجولا

 ىلإ اذه عجريو .بابحتسالاب مهضعب هنع ربع دقو

 عون نم وه فّلكملا ملسملا ىلع ديلقتلا بوجو نأ
 دهتجمب سيل وه يذلا فلكملا نأل يرييختلا بوجولا

 يف نيرايخ همامأ نأ يأ .ديلقتلاو داهتجالا نيب ريخم

 ؛مكحلا ةفرعم ىلإ لوصولا لجأ نم دحاو ضرع
 .دلقي نأ امإو دهتجي نأ امإ :امهو

 ءاهقفلا ةغل يف هيلع قلطي دق يرييختلا بوجولاو
 ةالص نإ لوقن امك «بابحتسالا مسا مهحالطصاو

 ةبجاو اهنأ ىنعمب ةبحتسم يه ةبيغلا رصع يف ةعمجلا

 . رهظلا ةالص نيبو اهنيب يرييختلا بوجولاب

 لوصولا قرط نم ثلاثلا قيرطلا وهو  طايتحالا امأ

 يف ًارايخ سيل وهف  ًاعرش بولطملا مكحلا ةفرعم ىلإ
 ال هنأل امهلوط يف وه امنإو ؛ديلقتلاو داهتجالا ضرع
 ١ .ديلقتلا وأ داهتجالا نم هيف دب

 «طايتحالا قيرط نع ؛يعرشلا مكحلا ةفرعم نإ مث

 دارفأ نيب طاتحملا ىدل مكحلا ددرتل ةيلامجإ ةفرعم يه

 يف كلذكو ءداهتجالا يف يه امنيب ؛ةلمتحملا مكحلا

 همازلتسال يديلقتب سيل ديلقتلا بوجو لصأ نإ: :اولاق )١(
 .«رودلل

 ىلإ عجري يأ ؛ةلأسملا هذه يف دلقي نأ يماعلا نكمي الف»

 مروزلل دهتجملا ىلإ يماعلا عوجر بوجو طبنتسا دهتجم
 ىلع ةلأسملا هذه يف دهتجملا يأر ةيجح فقوت وهو ءرودلا

 . «هيأر ةيجح

 ىلع فقونت دهتجملا ديلفت ةيجح لصأ نإ :رثكأ حيضوتبو
 ةلأسملا هذه ين هديلقت ةيجحو «ةلأسملا هذه يف هديلقت ةيجح

 لصأ نإ :ةجيتنلا نوكتف .؛هديلقت ةيجح لصأ ىلع فقوتت

 وه اذهو .. .هديلقت ةيجح لصأ ىلع فقوتت هديلقت ةيجح

 .روظحملا رودلا وه يذلا هفن ىلع ءيشلا فقوت نيع
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 .دحاو درف يف ةنيعتم اهنأل «ةيليضفت ةفرعم ؛ديلقتلا

 ثيح نم ديلقتلاو داهتجالا لوط يف طايتحالا نألو

 . مهضعب اهيف هل ىف رعت عضاوم يف هل قرطتأ مل ةبترلا

 يعرشلا ديلقتلا دراوم

 يتلا ءايشوا وأ داوملا يعرشلا ديلقتلا دراومب داري

 دهتجملا هيقفلا ىلإ اهيف عوجرلا يماعلا ىلع بجي

 .هنم اهتفرعمو

 يتلا داوملا وأ ءدراوملا هذه فرعن نأ لجألو

 ام نايبب كلذل ديهمتلا نم دب ال ءاهيف ديلقتلا بجي
 «ةيعرشلا فيلاكتلا لاثتما ماقم يف فّلكملا هيلإ جاتحي

 :وهو

 .هلثتمي نأ ديري يذلا مكحلا ةفرعم ١

 مكحلا قبطي نأ ديري يذلا عوضوملا ةفرعم ١

 . هيلع

 : ةلثمألاب اذه حضونلو

 دوجسلاف «بجاو ةيمويلا ةالصلا يف دوجسلا

 نم بولطملاو ؛مكح ةالصلا يف هبوجوو .عوضوم
 ىنعم فرعي نأو دوجسلا ىنعم فرعي نأ وه فلكملا

 . بوجولا

 ءمكحلا يه ةحابإلاو .عوضوملا وه ءاملا برش

 نأ ديري يذلا لئاسلا اذه نأ ةفرعم وه بولطملاو

 :ةسارإلا نديم رعت هءان يتلكملا نودق

 ماقم يف فّلكملا نم بولطملا :راصتخابو

 نأ فّلكملا ديري يذلا يعرشلا مكحلا ةفرعم لاثتمالا

 قلعتي ام وأ مكحلا كلذ عوضوم ةفرعمو ءهلثتمي

 انلاثم يف برشلل ةبسنلاب ءاملاك مكحلا عوضومب
 . مدقتملا

 اهب قلعتت تاعوضوم اندنعو ؛ماكحأ اندنع نذإف

 دنع اهتفرعم انم بولطظم ءاهب قلعتي امب وأ ماكحألا
 . لاثتمالا

 تاعوضوملا كلذكو .ماسقأ ىلع ماكحألا هذهو

 . ماسقأ ىلع ىرخألا يه
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 ماسقألا كلتو .ماكحألا نم ماسقألا كلت يه امف

 مزل يتلاو ءديلقتلا اهيف بجي يتلا تاعوضوملا نم

 ؟هنم

 . ةينظو ةينيقي : نيمسق ىلإ ةيعرشلا ماكحألا مسقنت

 ةينيقيلا ماكحألا ١

 الو «نيدلا نم ةرورضلاب ةتباثلا ماكحألا كلت يهو

 .اهيف داهتجالل لاجم

 تباث بوجولا اذه نإف .ةّيمويلا ةالّصلا بوجو لثم

 دنع هيف فالخلل لاجم ال ثيحب ةهادبلاو ةرورضلاب

 .نيملسملا

 ةيعرش ماكحأ اهنأب ًائيقي انيدل نأل ةينيقيلاب تيّمسو
 . ىلاعت هللا نع ةرداص

 ناعما ينرك ةدرتتملا وب: ير ورتعلاب ىلحو
 جاتحت ال يتلا ةهادبلاب يأ ,ةرورضضلاب اندنع تباث ةيعرش

 .ليلدب اهيلع لالدتسالا وأ ناهرب ةماقإ ىلإ اهعم

 مامأ ماكحألا هذه عقاو فاشكنا ينعي نيقيلاو

 نفعم كاشي ذل صدا قرعسملاب:نادعولا ب لكما
 . هلاثتما هنم بولطملا هقح يف هللا مكح اهنأ

 ةلواحم نع ينغي ىلاعت هللا نم اهنأب نيقيلا اذهف
 اذه ةكربب اهب ةمئاق اهتيجح نأل اهتيجح تبثي ام سامتلا

 . ةهادبلا كلت نع جتانلا نيقيلا

 ةينظلا ماكحألا - "

 . ىلاعت هللا نم اهرودصب نيقي انيدل سيل يأ ؛ىلاعت

 بترتيو ءانمامأ فشكني مل اهعقاو نأ اذه ىنعمو

 تقولا يفو ءانم بولطملا عقاولل اهتباصإ نظن اننأ هيلع

 .انم بولطملا عقاولل اهتباصإ مدع لمتحن هسفن

 لصوتي يتلا ةيداهتجالا ماكحألا يه ماكحأ اذكهو

 . هداهتجا قيرط نع دهتجملا اهيلإ

 رصنعر عقاولا اهتباصإب نظلا رصنع دوجولو

 ديلقتلا ةّيمهأ

 دقو بيصي دق دهتجملا :اولاق اهتباصإ مدعب لامتحالا

 أطخلا ةلاح ىفو روجأم ةباصإلا ةلاح ىف وهو .ئىطخي

 امك :ًالقنو ًالقع عورشم قيرط داهتجالا نأل .ءروذعم
 . كلذ ةيعرشلا تاساردلا تتبثأ

 نم هيلإ لصوتي اميف ةجح ناك عورشم هنألو
 . ماكحأ

 - ىرخألا يه  اهيلإ لصوتي يتلا ماكحألا تناكو

 . عورشم قيرط نع تءاج اهنأل ةجح
 عرش ةريتعملا نودطلا نم انه دةظلا نأ ىأ

 . نظلاب لمعلا ةمرح نم ةانئثتسملاو

 يماعلا كلذكو اذه نم ساسأ ىلع  دهتجملاف

 «لاثتمالا ماقم يف عقاولا باصأ نإ رجؤي هل دّلقملا

 .لاثتمالا ماقم يف عقاولا أطخأ نإ رذعيو

 ماكحألا وه هدرومو ديلقتلا لاجم نإ :لوقن انهو

 هدايا

 يهو ءاهيف ديلقتلل لاجم الف ةينيقيلا ماكحألا امأ

 .هدراوم نم تسيل

 ةثالث ىلإ مسقنت اهنإف تاعوضوملا ىلإ ةبسنلاب امأ

 :٠ يه

 ةيعرشلا تاعوضوملا

 موصلاو ةالصلاك عرشلا لبق نم ددحت يتلا يهو
 .اهلاثمأو جحلاو

 عوجرلاب الإ اهتفرعم ىلإ يماعلا فّلكملل قيرط الو
 . هيقفلا ىلإ

 ىمست يتلا تاعوضوملا هذه لثم نإ

 ةيعرشلا تاعوضوملا» وأ «ةيعرشلا تاعوضوملا»ب
 يماعلا اهيف دلقي امم  اضيأ يه ««ةطبنتسملا

 .هتالاجمو يعرشلا ديلقتلا دراوم نم اهنأ يأ .دهتجملا

 ةيفرعلا تاعوضوملا

 مهيدل نيذلا (عمتجملا ءانبأ) انه  فرعلاب داري

 . هنييعتو بولطملا عوضوملا ديدحتب ةفرعم وأ ةربخ



 ديلقتلا ةيمعأ

 ىلإ  هعم ءاهقفلا لماعت ءوض يف  فرعلا مسقنيو

 : نيمسق

 :رضاحلا فرعلا-١

 ةلمعتسملا تاعوضوملا نم عوضوملا نوكي نأ وهو

 . همكح لاثتمال فلكملا ةدارإ دنع يأ ءرضاحلا يف

 :نيمسق ىلإ  هعقاو بسح اذه مسقنيو

 : ماعلا فرعلا أ

 يتلا تاعوضوملا لثمت نيذلا عمتجملا ءانبأ مهو

 .ةيعامتجا ٌرهاوظ مهقيرط نع اهتفرعم داري

 :صاخلا فرعلا ب

 ىرخألاو ةيملعلا تالاجملا يف نوصّصختملا مهو

 راجتلاكو «نونفلاو مولعلا رئاس يف ءاملعلاك :؛ةيلمعلا

 .هلاجم يف لك ؛مهلاثمأو عانصلاو عاّرزلاو

 :- انه  ءاهقفلا لوقيو

 ةماعلا ةيفرعلا تاعوضوملا نم عوضوملا ناك اذإ

 ؛هعمتجم ءانبأ ىلإ هديدحت يف عجري امنإو .هيف ديلقت ال
 ؛ءام ريغ وأ ءام نيعملا لئاسلا اذه نأ ديدحت لثم كلذو

 .لمر وأ بارت (ضرألا) ىرثلا اذه نأو

 ةيفرعلا تاعوضوملا نم عوضوملا ناك اذإو -

 ىلإ هتفرعم يف عجري امناو ؛هيف ديلقت ال ًاضيأ ةصاخلا

 رثؤي نيعملا ضرملا اذه نأ ديدحت لاثمأ «هب نيصتخملا

 تافعاضم هنم دلوت وأ هيف ديزي وأ هأرب فقويف موصلا هيف

 .اهب دعم ةرشن ىرشأ

 وأ ماعلا فرعلا ىلإ فّلكملا عوجر يف يأ انهو -

 لهأ هلوقي ام ىلع هدامتعا حصي ال - صاخلا فرعلا

 نم هدنع نانئئمطالاو قوثولا لوصح دعب الإ فرعلا

 .مهلوق ةحص

 :يضاملا فرعلا - ؟

 هانعم فرعُي ناك امم عوضوملا نوكي نأ هب ديرنو

 رصع ىلع ةقباسلا روصعلا وأ عيرشتلا روصع يف

 يف دعي مل وهو ؛هتفرعم ديريو هب يلتبا يذلا فلكملا

 .ًايفرع ًاعوضوم هرصع
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 لثمو .مميتلا ةدام وه يذلا «ديعصلا» لثم اذهو

  مهدنع ينعي يذلاو ءاميدق ةنيدملا لهأ دنع «ذيبنلا»

 غاستسيف اهؤام بذعيل رئبلا يف تازيمتلا نم داحآ ءاقلإ

 ءاهيف ىمري يأ رئبلا يف ذبني هنأل ذيبنلاب يمسو .هبرش
 .اهرهطو ةأرملا ضيح ىلع قلطي يذلا ؛ءرقلا» لثمو

 ةفيظو نم وه تاعوضوملا هذه لاثمأ ديدحت نإف
 .اهلاثمأو ةيبرعلا ةغللا مجاعم ىلإ هيف عجري دهتجملا

 هذه نوكت دهتجملا ةفيظو نم ديدحتلا اذه نألو

 نأ يماعلا ىلعو .ديلقتلا دراوم نم ًادروم تاعوضوملا

 .اهتفرعم يف دهتجملا ىلإ عجري

 :ةصالخلاو

 :ةيلاتلا رومألا يف مزلي ديلقتلا نإ

 تاعوضوملا  ؟ .ةيداهتجالا ةيهقفلا ماكحألا ١

 .ةيوغللا ةيفرعلا تاعوضوملا 7 . ةطبنتسملا ةيعرّشلا

 دلقملا

 هخيراتو يعرشلا ديلقتلا ىنعم انفرعت نأ دعب

 .هتالاجمو هدراومو ؛ةيمامإلا انباحصأ دنع همكحو

 نايبو  لعافلا مسا ةغيصب  دلقملا فيرعت ىلإ لقتنن

 ًاحيحص هديلقت عقيل هيف اهرفوت مزلي يتلا طورشلا
 ىرخألا يه هديلقت قفو هلامعأ نوكت يلاتلابو
 . هةححمححص

 هفيرعت

 ءاؤس:: دهتجمب نسل ئذلا تلكمتا رف «ةلقملا
 .داهتجالا ةبتر ىلإ سراّدلا لصوت يتلا مولعلا سرد

 نأش وه امك ءاهنم ًائيش سردي مل وأ دهتجي مل هنكلو
 . سانلا ةماع

 ةماعلا ىلإ ةبسن «؛يماعلا» مسا هيلع ءاهقفلا قلطيو

 . نودهتجملا مه نيذلا ةصاخلا لباقم يف

 نم حلطصملا اذه اوذخأ مهنأ ًايوق نونظملا نمو

 ١ »لكن يركسعلا مامإلا نع يورملا فيرشلا ثيدحلا

 : 8 نهلوق نم ..ةرم ريغ هانركذ نأ قبس يذلاو



١8 

 58 ؛هودّلقي نأ ماوعللف»

 داهتجالا» ةلاسر يف يراصنألا خيشلا لوقي

 ريغ ملاعلاو .فرصلا ىماعلل ديلقتلا زوجياا :؛ديلقتلاو

 عضيو .2'"قافو عوضوم وهو «داهتجالا ةبتر غلابلا
 نيذللا نيعونلا («ةبختنملا لئاسملا» ىف ىناتسيسلا ديسلا

 مّقرم ميسقت يف يماعلل يراصنألا خيشلا امهركذ

 :ناهسف دلقملا# لوقف

 ماكحألا كرادمب ةفرعم ةيأهل تسيل نم ١-

 :ةيعروتلا

 ردقي ال كلذ عمو ءاهب ملعلا نم ظح هل نم- ١

 هطورش 09

 ءاحيحص هديلقت نوكي يكل دّلقملا يف طرتشيو

 - :نوكي نأ ؛.ةحيحص ةيعرشلا هلامعأ عقت مث نمو

 . القاع  .ًاغلاب

 ةربع ال اذكو .هنونج لاح نونجملا ديلقتب ةربع الف»

 بحاص نع امك  ؛ًازيمم ناك نإو ىبصلا ديلقتب

 :"دلويضفلا

 كلذكو «هتارامإو هدودحو غولبلا ىنعم ةفرعملو

 .لوألا دلجملا .؛ةيمامإلا هقف ىف سورد»#

 (ديلقتلا عجرم) دّلقملا

 فيرعتلا
 يذلا هيقفلا وه  لوعفملا مسا ةغيصب - دّلقملا

 ذخأيف ءهنيد نوؤش يف «يماعلا» دلقملا هيلإ مجري

 .اهقفو ىلع لمعيو هنم ىوتفلا

 ؟هيقفلا»و «دهتجملا»ب هقفلا ةغل يف هيلع حلطصاو
 .2يتفملا»و «"عجرملا»و ؛ديلقتلا عجرم#و

 )١( «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ديلقتلا نع 1717.

 . ةيسقن ردصملا قفز

 ديلقتلا ةّيمهأ

 رفوتي نأ هل يماعلا ديلقت ةحصل ءاملعلا طرتشاو

 . ةصاخ

 عقوم طورشلا وأ تافصلا هذه ضعب عقو دقو

 عضوم رخآلا اهضعب عقوو ؛ءاملعلا دنع قافتالا

 .نورخآ هطرتشي ملو موق هب لاقف «فاالخلا

 .ليلدلا يف فالتخالا وه فالخلا ببسو

 ةّلدألا

 ىتلا ةلدألا ىلع ةيدقن ةرظن ءاقلإ نم دب ال كلذلو

 هيلإ انيهتنا ام ىلع ةيتآلا انتسارد ىف قلطننل اهب اولدتسا

 :ىهو «ىضم ام يف ديلقتلا ةّلدأ عم انلماعت نم

 عامجإلا- ١

 هقف لوصأ يف مسقني  مولعم وه امك  عامجإلاو

 .موصعملا يأر نع فشكي يدّبعت أ : ىلإ ةيمامإلا

 .هب جاجتحالا ةحصو هتيجح يف فالخ ال وهو

 .هعقاو ىلع فقن مل ليلد ىلإ دنتسي يكردم - ب

 .هب جاجتحالا ةحص مدعو هتيجح مدع يف فالخ الو

 اهيلإ دنتسا يتلا تاعامجالا ىوتسم وه امف : هيلعو

 ؟ديلقتلا عجرم طورش ضعب رابتعا يف

 يف تاعامجإلا ةعومجم ىلع ةرظن ءاقلإ نإ

 يأ «ةيكردم تاعامجإ اهنأ ىلإ انملست اذه انعوضوم

 . ةيدبعت ريغ اهنا

 اهنم ءيش ىلع دمتعن الو اهدعبتسن فوس كلذلو
 . انه

 ءالقعلا ةريس - "

 ةفشاك نكت مل نإ - ىرخألا يه  ءالقعلا ةريس نإ

 . اهب دّيعتلاو اهيلع دامتعالا اننكمي ال موصعملا يأر نع

 فقوم عبتي ءالقعلا ةريس نم انفقوم نإف اذهلو

 الوبق عيرشتلا دي اهسمت امبسح يأ «يمالسإلا عرشملا

 .اليدعتو ًابيذهت وأ ًاضفر وأ



 ديلقتلا ةئمهأ

 عرشملا فقوم نأ - ىضم ام يف  انحضوأ انألو

 نأ وه ديلقتلا عوضوم يف ءالقعلا ةريس نم يمالسإلا

 . ةعّرشتملا ةريسب فرع ام اهنم دلو

 لاجم يف اهيلإ عجري يتلا يه ةعرشتملا ةريس نوكت

 انركذ يتلا تاياورو تايآ نم ديلقتلا صوصن - "

 :قبس ام يف اهنم ًائيش

 ريغ امهب لدتسا نيتللا ةجيدخ نبا ةنسح وأ ةروهشمو

 . ىرخأ يفنو طورشلا ضعب تابثإل ءاهقفلا نم دحاو

 اهيف ام لالخ نم قلطني صوصنلا هذهب لالدتسالاو

 .امهنم اهّولخ وأ تامومع وأ تاقالطإ نم

 :وه انه دمتعملا ليلدلا نأ ىلإ اذه نم صلخنو

 تفرع راكفأ نم اهنع قئبنا امو «ةعّرشتملا ةريس ١

 . ةعّرشتملا تازاكتراب هقفلا ةغل ىف

 يده ىف تاياور وأ تايآ نم ةيعرّشلا صوصنلا - ١

 .امهنم اهّولخ وأ «تامومع وأ تاقالطإ نم اهيف ام

 نم ءاهقفلا اهدافتسا ىتلا طورشلا انه ركذأس

 نم اهودافأ يتلا ىرخألاو «ةيعرشلا صوصنلا تالالد

 ١ .تيبلا لهأ بهذمب كّسمتلا ؟ .داهتجالا_ "٠

 - ةءافكلا 6 .ىملعلا .ىوتسملا 5 .نيدّتلا ىوتسم

 .ةابحلا 5 .ةيرادإلا

 داهتجالا  ًالوأ

 ىلإ  ةيمامإلا هقف لوصأ يف  داهتجالا مسقي

 :قلطملا داهتجالا أ

 عيمجل ةلماشلا طابنتسالا ىلع ةيملعلا ةردقلا وهو

 . هلئاسمو هقفلا باوبأ

 الحا

 هيدل «داهتجالا نم ىوتسملا اذهب ,دهتجملا نأ يأ
 هقفلا باوبأ عيمج يف طابنتسالا ىلع ةيملعلا ةردقلا

 . هلئاسمو

 داهتجالا» يتآلا هميسق لباقم يف «قلطملا»ب يمسو

 نود لئاسملاو باوبألا ضعبب ديقم هنأل "ئّرجتملا

 .اهاوس

 :ئّدجتملا داهتجالا - ب

 ىلع ةرصاقلا طابنتسالا ىلع ةيملعلا ةردقلا وهو

 . هلئاسمو هقفلا باوبأ ضعب

 ةلماش ريغو باوبألا ضعب يف ةديقم اهنأ يأ

 . عيمجلل
 داهتجالا فيرعت يف ةيافكلا بحاص لوقي

 يمحي طا تكرم ىلع هز لعلام ام» هنأب ؛ئّرجتملا
 .«ماكحألا

 :لاقي «أزتجا» لعفلا نم ةذوخأم ئّزجتمب ةيمستلاو

 نأكف .هب ىفتكا يأ ,اهبأّرجتاو «!ءيشلاب أزتجا»

 هب عسوتي ملو ؛داهتجالا اذهب يفتكي ئّزجتملا دهتجملا
 .هقفلا باوبأ عيمج لمشيل

 ديلقت زاوج ىلع مهيأر ملاستو انئاهقف ةملك تقفتا
 .اقلطم ادهتجم ناك نم

 ام يف ئّزجتملا دهنجملا ديلقت زاوج يف اوفلتخاو
 : يه «لاوقأ ةثالث ىلع لئاسم نم هيف دهتجا

 :ًاقلطم عنملا ١

 «يدزيلا ديسلا عنملاب نيلئاقلا ءاملعلا ءالؤه نمو

 يف طرتشي» :77 ةلأسملا  «ىقثولا ةورعلا» يف ءاج دقف

 ديلقت زوجي الف اقلطم ادهتجم هنوكو . . .رومأ دهتجملا

 يف يزاريشلا يداهلا دبع ازريم ديسلاو ءاّرجعملا
 يف يلماعلا هيقفلا يقت دمحم خيشلاو ««ةاجنلا ةليسواا

 .مهريغو ؛؛هّقفتملا ةدمع»

 وأ نييلاتلا نيرمألا دحأ ىلإ لوقلا اذه دنتسيو

 :امهو ءاعم امهيلإ

 دجوي ال هنأ يأ «ئّرجتملا داهتجالا ةلاحتسا #
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 . قلطملا داهتجالا وهو داهتجالا نم دحاو عون الإ انيدل

 هنأ وه داهتجالا ةقيقح نأ ساسأ ىلع اذه موقيو

 دادعتسا وأ سفنلا ىف ةخسار ةفص» :ةكلملاو ؛ةكلم

 .«ةراهمو قذحب ةنيعم لامعأ لوانتل « صاخ يلقع

 ًادادعتسا وأ ةيناسفن ةفص تناك ءاوس  ةكلملا هذهو

 . ةثزجتلا لبقت ال  ًايلقع

 دجوت نأ امإ ىهف اهتطاسبب  ًايفسلف كلذ اوللعو

 ثيح نم فلتخت ال اهنإف تدجو نإو ءدجوت ال وأ

 . كلت وأ ةيئزجلا هذه ىف طابنتسالا ىلع رادتقالا

 نيبلا يف نّميتملا ردقلا وه قلطملا داهتجالا نإ *

 «هبافصّني نم ديلقت زاوج ىلع ءاهقفلا قافتال

 ذخألاو «ئزجتملا دهتجملا ديلقت زاوج يف مهفالتخاو
 يف عوقولا نع دعبأ «هيف فلتخملا نود هب قفتملاب
 . ةفلاخملا روذحم

 !ىقثولا ةورعلا حرش يف حيقنتلا» بحاص هررقيو

 دهتجملا ينعي) هيلإ عوجرلا زاوج امأو» :هلوقب
 ًادهتجم هنوكو» :هلوقب نتاملا هنع عنم دقف (ىّزجتملا

 ءانب (هدق) هدافأ امو .ئزجتملا ديلقت زوجي الف ًاقلطم

 وه دادسنالا ليلدب ديلقتلا بوجو ىلع لالدتسالا ىلع

 فرطلا نم ديلقتلا ريغ نالطب نأل كلذو .حيحصلا

 هعوجر بوجو ىضتقي دلقملا ىماعلا ىلع اهدادسناو

 قفيحتلا ناةقملا و: نزح ةجيسلا ةذإ دهام متاع ىلإ
  ئّرزجتملا نود قلطملا دهتجملا ىلإ عوجرلا وه اهنم
 . هدافأ امك

 هبوجو ىلع انللدتسا ول اميف كلذك لاحلا نأ امك

 نم زرع هلوق نأل «ةئسلاو باتكلا نم ةيظفللا ةلدألاب

 بجي امنإ رذحلا نأ ىلع لد (. . .رفن الولف) :لئاق

 هبوجو ىلع هجوب اهل ةلالد الو ؛هيقفلا رذنملا راذنإ دنع

 . هيقف هنأ قدصي مل نإو رذنم لك راذنإ دنع

 نينيعم صاخشأ ىلإ عوجرلاب ةرمآلا رابخألا نأ امك
 نم هلاثمأو نمحرلا دبع نب سنوي ىلإ عوجرلا ىلع انتلد
 ىلإ عوجرلا زاوج ىلع انلدت ملو «ةاورلاو ءاهقفلا رباكأ
 تارضأ نم كي علو هن يقلب وأ هلأ كرع قب

 ديلقتلا ةئمعأ

 .ةاورلا نم رباكألا ءالؤه

 :ًاقلطم زاوحلا  ؟

 نم ركل «ىقنولا ةورعلا# تاقلعت خرم اذه رهظيو

 ىنعي) هديلقت زاوج رهاظلا» :لاق ىنيمخلا ديسلا -

 . هيف دهتجا ام ىف (ىّرجتملا دهتجملا

 يف هزاوج ىوقألا» : لاق يفجنلا يشعرملا ديسلاو

 .«قلطملا دهتجملا طابنتسا طينتسا ام

 اذإ ام يف زاوجلا ىوقألا» :لاق ؛يكارألا خيشلاو -

 ةفلاخم زرحي ملو ءماكحألا نم هب ًأدتعم ًارادقم فرع

 كلذ يف هنم ملعأ هريغ نكي مل وأ «ملعألا ىوتفل هاوتف

 .ا؛رادقملا

 يأرلا اذهل «كسمتسملا» يف ميكحلا ديسلا لدتساو

 قلطملا :هميسقب داهتجالل لماشلا ءالقعلا ءانبب

 امأو» *لاق ةجيدخ ىبأ ةروهشم رهاظبو «ئّرجتملاو

 هيلع ىعدملا فورعملا وه هرابتعاف ًاقلطم ًادهتجم هنوك

 هنكل «ئّرزجتملا ديلقت حصي الف .عامجإلا وأ قافولا

 ةروهشم اذكو هل ءالقعلا ءانب مومعل «ليلدلا رهاظ ريغ

 مكاحي نأ مكايإ» : ةكظقداصلا نع ةجيدخ يبأ

 لجر ىلإ اورظنا نكلو ءروجلا لهأ ىلإ ًاضعب مكضعب
 مكنيب هولعجاف (اناياضق وأ) انئاضق نم ًائيش ملعي مكنم

 .«هيلإ اومكاحتف ًايضاق هتلعج دق ىنإف

 .رابتعا نم ولخي ال اهدنسو

 يف اهب لالدتسالا نم عنمي ال ءاضقلا يف اهنوكو

 الو ىوتفلل بصنم ءاضقلا بصنم نأل .ماقملا اذه

 لدي يضاقلا يف ءيش رابتعا مدع ىلع لد امف «١ سكع

 "'  ليصفتلاب لوقلا :

 ىلإ عوجرلا زوجي الف قلطم دهتجم دوجو نيب -أ

 زوجيف قلطم دهتجم دوجو مدعو «ئجتملا دهتجملا

 .هيف دهتجا ام يف هيلإ عوجرلا

 ىلع هتقيلعت يف يدورهاشلا ديسلا رهاظ وهو
 .ىقثولا ةورعلا



 ديلقتلا ةّيمهأ

 بابلا يف ئّرجتملا دهتجملا ناك اذإ ام نيب - ب

 نكي مل اذإو .قلطملا دهتجملا نم ملعأ هيف دهتجا يذلا

 وهو .هيف دهتجا ام ىف هديلقت مزلي هنإف  ملعألا ىلإ

 :لاق ؛«ىقثولا ةورعلا» ىلع ىعيفرلا ديسلا ةقيلعت رهاظ

 يذلا بابلا يف ناك اذإ ًاصوصخ ئّرجتملا ديلقتلا ُمنم»

 ىلإ .«لاكشإلإلا ةياغ ىف «هريغ نم ملعأ هيف دهتجا

 ةفورعم اهنأ وأ طايتحالا اهيف دمتعا «.ىرخأ ليصافت

 . ةهادبلاب

 يتلا ىرخألا باوبألا يف طابنتسالا ىلع ةيملعلا ةردقلا

 ةردقلا نأل .هداهتجا ئّرجتملا دهتجملا اهيف زربي مل
 :ىلاتلا ىلع دمتعت ةيملعلا

 . هتايثزجو هداوم ىلع جهنملا قيبطت ةيفيك -

 لئاسو نم قيبطتل لاو مهفلا ىلع دعاسي ام كالتما -

 . ةينف تايلآو ةيملع

 نأ ينعت ةماع هنألو ,ةماع ةفص مهفلا اذهو

 روصقل ال رخآ نود باب ىف داهتجالا ىلع راصتقالا

 ال ءاهنع ةجراخ ىرخأ لماوعل امنإو .ةيملعلا ةردقلا

 .اهب اهل ةقالع

 وه انه  طرشلا ناونع نوكي نأ يغبني انه نمو

 هدييقت وأ قالطإلاب هفصو نود نم يأ ءطقف «داهتجالا»

 . ؤُرِجّنلاب

 تيبلا لهأ بهذمب كسمتلا :ًايناث

 داري يذلا دهتجملا نوكي نأ ؛ناونعلا اذهب ءدصقي

 بهذمب كّسمتم هنأ ىنعمب ءًايرشع ىنثا ًايمامإ هديلقت

 : ةيلاتلا نوؤشلا ىف تيبلا لهأ

 ةمئألا ةمامإب دقتعي نأب (نيدلا لوصأ) ةديقعلا ىف أ

 . رشع ينثالا

 .تيبلا لهأ بهذم قفو هتافرصت لكو هكولس
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 جهنملا يف هداهتجا نوكي نأب داهتجالا يف - ج

 ىلإ عجري نأب كلذو ؛تيبلا لهأ بهذم قفو ةداملاو

 تيبلا لهأ قيرط نع ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا

 ال نأو ,مهنع مهعابتأ نم تاقثلا هيوري ام يف ةلثمتملا

 تيبلا لهأ هبجش امم يأرلا داهتجاو سايقلا لاثمأب ذخأي
 .هيلإ نوكرلاو هب ذخألا نم اوعنمو

 حلطصمب هقفلا ةغل يف طرشلا اذه نع اورّبعو

 : يلاتلاب هل لِدّتساو .«ناميإلا»

 ١-الإجماع:

 رابتعا امأو» :«كسمتسملا» يف ميكحلا ديسلا لاق

 عامجإ هيلع يكح معن .ءالقعلا دنع رهاظ ريغف ناميإلا

 .(«ةدمعلا وهو «فلخلاو حلاصلا فلسلا

 :روكذملا عامجإلا نأ هيلع ظحاليو

 ىتلا ثيداحألا نم ءىش ىلع دامتعا نع ناك امبر -

 حصي الف يدّبعت ريغ هنأ ينعي اذهو ء يتأي ام يف ركذتس

 ةعرشتملا ناهذأ ىف زكترم وه اًّمع ايتآ ناك امبرو -

 اهتازكترمو ةعرشتملا ةريس نأل ؛هب جاجتحالا حصيف

 .انه هيلع دمتعملا ليلدلا ىه ةينهذلا

 . كلذ هب ديري هيعدم نأ ًايوق نونظملا نمو

 :تاياورلا "' 

 :لاثمأ يهو

 ١١ بابلا  «لئاسولا» ىف ىلماعلا رحلا هاور ام

 ميهاربإو هيودمح نعو» :يضاقلا تافص باوبأ نم

 نذخأت ال ,.؟كنيد ملاعم ذخأت نمم يلع اي تركذ

 تذخأ مهتيدعت نإ كنإف ءانتعيش ريغ نع كنيد ملاعم

 .مهتانامأو هلوسرو هللا اوناخ نيذلا نينئاخلا نع كنيد

 .«هولّذبو هوفّرحف هللا باتك ىلع اونمتئا مهنإ
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 ىسوم نع دمحأ نب ليئربج نعو» : هسفن ردصملا -

 :لاق «هيوهام نب متاح نب دمحأ نع بهو نب رفعج نب
 نمع هلأسأ  ةيئكقق ثلاثلا نسحلا ابأ ىنعي  هيلإ بتك

 ؟ينيد ملاعم ذخأ

 .كلذب  ًاضيأ  هوخأ بتكو

 امكنيد ىف اذمصاف امتركذ ام تمهف» :امهيلإ بتكف

 ءانرمأ يف مدقلا ريثك لكو ءانبح يف ْنِسُم لك ىلع

 . «ىلاعت هللا ءاش نإ ءامكوفاك امهنإف

 ىلإ عوجرلا نع ىلوألا ةياورلا يف يهنلل كلذو»

 ىف نسملا ىلع دامتعالاب ةيناثلا ىف رمألاو . .ةعيشلا ريغ

 5١9/١. حيقنتلا '. . دلك مهرمأ يف مدقلا ريثكو مهبح

 دبع ابأ تلأس» :لاق «ةلظنح نب رمع ةلوبقم

 لحيأ ةاضقلا ىلإ وأ ناطلسلا ىلإ امكاحتف ثاريم وأ

 .24؟كلذ

 امنإف لطاب وأ قح يف مهيلإ مكاحت نم : هيك لاقف
 نإو ًاتحس ذخأي امنإف هل مكحي امو ؛توغاط ىلإ مكاحت

 هللا رمأ دقو .«توغاطلا مكحب هذخأ هنأل ءاتباث هقح ناك

 لإ ًاَوَمْكاَحَتَي نأ َنوُديِرُب# :ىلاعت هللا لاق ءهب رفكي نأ

 7١[. /ءاسنلا] وي اوُرْتْكَي نأ انرمَأ دَكَو توُسدطلَ

 ؟ناعنصي فيكف :تلق

 انثيدح ىور دق نمم مكنم ناك نم نارظنيا :لاق

 هب اوضريلف انماكحأ فرعو انمارحو انلالح يف رظنو

 انمكحب مكح اذإف ؛ًامكاح مكيلع هتلعج ينإف ًامكح

 در دق انيلعو «فختسا هللا مكحب امنإف هنم لبقي ملف

 . «هللاب كرشلا دح ىلع وهو . هللا ىلع دارلاك انيلع دارلاو

 :لاق ؛لامجلا مركم نب ملاس ةجيدخ يبأ ةروهشم

 مكايإ : *كاظ قداصلا دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ لاق»

 اورظنا نكلو .روجلا لهأ ىلإ ًاضعب مكضعب مكاحي نأ

 هكنيب هولعجاف اناياضق نم ائيش ملعي مكنم لجر ىلإ

 . «هيلإ اومكاحتف ًايضاق هتلعج دق ىنإف

 «باحصألا لبق نم اهلوبقب ةربتعم ةلوبقملاو

 .مهنيب اهترهشل روهشملاو

 ديلقتلا ةئمهأ

 يف مزليامف ءءاضقلا نم مهأ ءاتفالا نإف «ءاضملا

 .سكع الو ؛ءاتفالا يف مزلي ءاضقلا

 وهف ءانتاضق ىلإ عوجرلا ءاضقلا يف بجو ثيحو

 . ىلوأ ءاتفالا ىف

 نمؤم دهتجم ىلإ ديلقتلا يف عوجرلا بجي :هيلعو
 . الكت تيبلا لهأ بهذمب كسمتم

 دنس ىف نإف ءدنسلا اتفيعض» نيتياورلا نيتاه نإ أ

 بيبح نب يلعو يزارلا ليعامسإ نب دمحم امهالوأ

 دنس يف نأ امك .لاجرلا يف قثوي مل امهالكو ينئادملا

 5١9/١. حيقنتلا  «هيوهام

 (ديوس نب يلع ربخ) لوألا نم رهاظلا» نإ - ب
 .فالخلا داقتعا درجم ال نامتئالا مدع عناملا نوك

 ىلع نودمتعي اوناك نيذلا ةاضقلا هفرصنم نأ عم

 ىوتف لباقم يف ةينظلا ججحلا نم هوحنو سايقلا

 .مالكلا لحم مهلثم سيلو  :نكتن نيموصعملا

 بابحتسالا ىلع لومحم (هيوهام نبا ربخ) يناثلاو

 ١/ كسمتسملا "هرهاظ فالخ ىلع ىعطقلا عامجولل
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 تاياورلا نم انيدل ىقبي ال هنأ ىلإ اذه نم صلخنو

 ةلوبقملا الإ انه هب لالدتسالل حلاص وه ام عبرألا

 ام ناب لوقلا ةيمامت نم ساسأ ىلع نكلو .ةروهشملاو

 . ءاتفإلا يف مزلي ءاضقلا يف مزلي

 رفوت موزل ىلع لدتسا اهبف انه  ةدمعلا يهو

 ةيغورفملل ءاهركذل اهجو رأ مل يتلا ىرخألا طورشلا
 . لقعلاو غولبلا لاثمأ ءاهنم

 قيقد ىضتقم نإ :ىئوخلا ديسلا انذاتسأ لوقي

 بسحب دّلقملا ىف ةلادعلاو ناميإلاو لقعلا رابتعا رظنلا

 . ءاقيلاو ثودحلا



 ديلقتلا ةّيهأ

 «ةعّرشتملا ناهذأ يف زكترملا نإ :كلذ يف هجولاو

 نم ةماعزب عراّشلا ىضر مدع ديب ادي مهيلإ كلذ لصاولا

 نع هل ةطقسم ةصقنم هل نم لك ةماعزب ىضري ال لب

 مظعأ نم ديلقتلا يف ةيعجرملا نأل ءراقولاو ةناكملا

 . ةيالولا دعي ةيهلإلا بصانملا

 نم اهلثمل ىدصتي نأ ميكحلا عراشلا ىضري فيكو

 نيدب نّيدتي ال نم ىلإ مهعجري نأ لمتحي لهو

 ةعيشلا دنع ةلطاب بهاذم ىلإ بهذيو :ماركلا ةمئألا

 . هيلإ نيعجارلا

 ثيح ؛؟ةعامجلا (ةالص» ىف كلذك وه نم ةمامإب عراشلا

 ةماعزلاب كّنَظ امف ؛«ةلادعلا ةعامجلا ةمامإ ىف طرتشا

 .ةيالولا دعب بصانملا مظعأ نم يه يتلا ىمظعلا

 ريغ وأ لقاعلا ريغ ىلإ عوجرلا زاوج لامتحا نذإ
 . مدعلا عوطقم لداعلا

 .اثودح دّلقملا ىف ةربتعم ةلادعلاو ناميإلاو لقعلاف

 ىف هانمدق ام نيعل ءاقبلا بسحب هيف ةربتعم اهنأ امك

 .اثودح اهرابتعا

 دارملا وه يعرشتملا زاكترالا نم هانركذ ام لعلو

 عامجإلا نم (هدق) يراصنألا انخيش مالك يف عقو امم

 ال ذإ ؛دلقملا ىف ةلادعلاو لقعلاو ناميإلا رابتعا ىلع

 كلت طارتشا ىلع مهنيب يدّبعت عامجإ مايق لمتحي

 .1714 3777/١ حيقنتلا  'رومألا

 نيدتلا ىوتسم :ًاثلاث

 ثدحتن نأ ديرن يذلا فصولا اذه نم ةياغلا لثمتت

 : نيدعب ىف ناونعلا اذه تحت هنع

 . ةيعجرملا بصنمب رخآلاو

 نم ؛هاوتسم ديدحت يف مهتملك تفلتخا انه نمو

 .هلئيذن ىدمو هديلفت داري يذلا دهتجملا مازتلا ثيح
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 طرشلا اذه طارتشا ىلإ قلطنا نم ءاهقفلا نم كانهف

 ام ىلإ جاتحي هرابتعاب ؛ يماعلا ىلإ هترظن ةيواز نم

 ىلع لمعلل دهتجملا نم اهاّقلتي يتلا ىوتفلا نأب هنئمطي
 .هقح يف ةجح يه اهقفو

 يأ ؛ةقث دهتجملا نوكي نأ نم رثكأ بلطتي اذهو

 لثمت يماعلل اهاطعأ يتلا هاوتف نأب هرابخإ يف ًاقداص

 . ةنيعملا ةلأسملا هذه يف هداهتجا ةجيتن وه يذلا هيأر

 ىوتسم ثيح نم ؛دهتجملا يف بولطملا طرشلاف
 .«ةقاثولا» وه ءديلقت عجرم نوكيل هنيدت

 طرشلا اذه طارتشا ىلإ اوقلطنا ءاهقفلا نم نورخآو

 يف هتروطخو ةيعجرملا بصنم ىلإ مهترظن ةيواز نم
 موقي عجرملا نأ كلذ .ةيعرشلا هفئاظوو ةينيدلا هتامهم

 موقيو ؛نيملسملا نم ةيعرشلا ةيلاملا قوقحلا ملستب

 يف مالسإلا يأر ءادبإبو ةيملعلا تازوحلا ةرادإب
 «نيملسملا نوؤشب طبترت ىتلا ةماعلا فقاوملا

 ش . اهلاثمأبو

 . ةلادعلا بلطتت هذه لكو

 يف حوضولا لك حضاو طرشلا اذه طارتشا موزلو

 يف ةنامألا بلطتت ثيح ةيلاملا قوقحلا عم لماعتلا

 ىلإ اهلاصيإو اهعيزوت يف ةلادعلاو ءاهتيابجو اهعمج
 .ةمألاو أدبملا ةمدخل اهفيظوت يف نزاوتلاو ءاهيقحتسم

  هعم لماعتلا ةيفيكو لاملا ىلإ ةرظنلا قلطنم نم

 - لاحلا ةفرعمل لاجرلا كحم وه لاملا عم لماعتلا نأل

 ىقرتو «ةلادعلا ىلع ةدايز عرولا طرتشاف مهضعب ىُفرت

 . عرولا ىلع ةدايز ايندلا يف دهزلا طرتشاف رخا

 يف يتفملا قدص زارحإ يه ةياغلا نأ ىأر نمف

 . ةقاثولا طارتشاب ىفتكا هيأر لثمت اهنأب هاوتف نع هرابخإ

 قدص زارحإ ىلإ ًافاضم  لثمتت ةياغلا نأ ىأر نمو

 موزل يف - هيأر لثمت اهنأب هاوتف نع رابخإلا يف يتفملا
 هلماعت ةماقتسا نم نانئمطالل الداعو ًانيمأ ًاضيأ نوكي نأ

 طارتشاب فتكي مل «كلذ ةمالسو لاوحألاو لاومألا عم

 «ةلادعلا طارتشا ىلإ اهنم ىّقرت امنإو ءاهدحو ةقاثولا

 عرولا نم رثكأ ىلإو ؛عرولا ىلإ ةلادعلا نم رثكأ ىلإو
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 .ايندلا يف دهزلا ىلإ

 دحاو يف لثمتي انه  طرشلا نأ ىلإ اذه انملسيو

 . ةقاثولا -

 . ةلادعلا وأ

 . عرولا + ةلادعلا وأ -

 .دهزلا + عرولا + ةلادعلا وأ -

 .بولطملا ردق ليصفتلاو بيبترتلاب اهنع ثّدحتنلف

 :ةقاثولا -1

 نقئاو امهف .هنمتنا اذإ ؛نالفب نالف قثو» :لاقي

 . ةقاثولا يه امهنيب ةقالعلاو ءهب قوثومو

 :امه «نيرمأ يف لثمتي انه  طرشلاف

 ىف قداص هنأ ىنعمب «ةقث دهتجملا نوكي نأ -

 12 جرت قلل يار لكمف اهنا هاوي قو رابخا
 .داهتجالا قيرط

 ىلع هنمتأي هنأ يأ ؛هب ًاقئاو يماعلا نوكي نأ -

 فيلكتلا زجنت نم هب هتقث ىلع بترتي ام ةيلوؤسم هلمحت
 .لاثتمالا ماقم يف هأطخ دنع هراذعإو هقح يف

 دهتجملا نيب ةقالع اهفصوب ؛_انه ةقاثولاف

 ءدهتجملا بناج نم قدصلا ىنعت ؛هل دّلقملا ىماعلاو
 ةلاولقملا افلا ايفا ويك ولولا تامقألاو

 يف هب ءافتكالاو (ةقاثولا ينعأ) طرشلا اذه طارتشاو

 يأر حيرص وه .دلقملا لمع ةحصو ديلقتلا حيحصت

 لاق .«ديلقتلاو داهتجالا» هباتك يف ردصلا اضر ديسلا
 ىلع لقنلاو لقعلا قفتا» : ؟يتفملا فاصوألا ناونع تحت

 : يتفملا يف نيفصو رابتعا

 . .داهتجالا :امهدحأ

 ربخلا ةيجح نأل ؛هيأر نع هربخب قوثولا :امهيناث
 .هب قوثولا ىلع ةفوقوم القعو ًاعرش

 قوئلولا لصحي ال نم ربخ ىلع نودمتعي ال ءالقعلاو

 اهب

 ديلقتلا ةيمهأ

 اهرابتعاب اولاق ىتلا فاصوألا نمو» :ًاضيأ لاقو

 .قسافلا ديلقت زوجي الف «ةلادعلا :يتفملا يف

 يف ةدراولا تافالطإلا نإ :اهيف ثحبلا قيقحتو

 ًأدئاز يتفملا يف فصولا اذه رابتعا مدعب ةمكاح بابلا

 . هلوقب قوثولا ىلعو هداهتجاب قوثولا ىلع

 يف ةلادعلا فصو رابتعا مدعب ةمكاح ءالقعلا ةريسو

 . صصختلاو ةربخلا لهأ

 «ريبخلا ةربخب قوثولا ءالقعلا دنع ربتعملا ءمعن

 .هيأر نع ربخأ اذإ بذكلا هدمعت مدبو

 ىتح تاقالطإلا ديقم نم صحفلا وه بجاولاف
 .ماقملا يف ةريسلا ذيفنت نع ًاعدر نوكي

 للعلا يف لثمتت ةيظفللا تاديقملا نأ ىلإ راشأ مث

 نم ءاهقفلا ىلإ تاعاجرإلا يف ةدراولا ةصوصنملا

 :لاثمأ دكت ةمئألا باحصأ

 دمحم ىلإ عاجرإلا يف كت قداصلا مامإلا لوق -

 ايضرم هدنع ناكو يبأ عمس هنإف» : يفقثلا ملسم نبا

 .'ًاهيجو

 ىلإ عاجرإلا يف ةيئكظيركسعلا مامإلا لوقو -
 .1نامومأملا ناتقثلا امهنإف» : هئباو يرمعلا

 ايركز ىلإ عاجرإلا يف ةيئئقتاضرلا مامإلا لوقو -

 .«ايندلاو نيدلا ىلع نومأملا» : مدآ نبا

 موزل ىلع ىعدملا عامجإلا وهف يبللا ديقملا امأ

 .ديلقتلا عجرم يف ةلادعلا فصو رفوت

 .هب جتحي الف يدبعت ريغ هنأ يف هشقان دقو

 ترم ىتلا ةيظفللا تاديقملا نأ هنم رهظي امك

 .ةقاثولا ىلع دئاز ءيش ىلع اهيف ةلالد ال اهيلإ ةراشإلا

 ةلادعلا طارتشا» :١/1١15-(حيقنتلا) يفو

 نم ءيش نم دافتسي داكي ال ناميإلاو غولبلا طارتشاك

 ىضتقم نأل كلذو ؛نيتمدقتملا ةيظفللا ةلدألاو ةريسلا

 هيقفلا راذنإ ةيجح يف قرفلا مدع رابخألاو ةيآلا قالطإ
 هتلادع نيب ماكحألاب فراعلا يأر وأ لماعلا لوق وأ

 ىلإ لهاجلا عوجر ىلع ةيراجلا ةريسلا نأ امك .هقسفو



 ديلقتلا ةّيمهأ

 .هجوب ًالداع ملاعلا ناك اذإ امب ةديقم ريغ ملاعلا

 ىلع ةمئاقلا ةلدألا نم اهريغو ةريسلا ىضتقم معن

 كلذو .دّلقملا يف ةقاثولا طارتشا دحاولا ربخ ةيجح

 الو فرظنو هيأر نع هرابخإ ىلع دامتعالا زوجي ىتح

 .ءيش قوثولا ىلع ًادتاز هيف طرتشي

 الو ءءيش يف يدبعتلا عامجإلا نم سيل هنأ :هيفو

 . رخآ رمأ ىلإ كلذ يف مهدانتسا

 مراكم رصان خيشلا نم  ًاضيأ اذه انرهظتسا امبرو

 يف لوقي ثيح ؟ىقثولا ةورعلا ىلع هتقيلعت يف يزاريشلا

 «ةلادعلا نم ديزأ رابتعا ىلع ليلد ال» : هالِكَيت يركسعلا

 .«ةقاثولا ةيافكب لقن مل ول

 ًاطرش ةقاثولاب ءازتجالاب نيلئاقلا نأ ءىرن امكو

 ىف  انحضوأو «ءالقعلا ةريس ىلإ اودنتسا ديلقتلا ةحصل

 لعفبو  اهنع تقئبنا دق ةريسلا هذه نأ - ىضم ام

 ةريسب هيلع حلطصا ام  مههيجوتو نيموصعملا
 ليدعتو ءالقعلا ةريسل بيذهت انه  يهو .ةعرشتملا

 دياهتلان دروملا اذه ىف ءالقعلا ةريس نأ يأ ءاهل

 انتلأسم يف هيلإ عجري يذلا ليلدلا نوكي :هيلعو

 مل اهخيرات دادتما ىلع يهو «ةعّرشتملا ةريس وه هذه

 ريغ دهتجمل مهديلقت رومأ يف ةعيشلا عجر نأ ردقي

 نمل الإ نوعجري اوناك ام مهنإ لوقنو قرتن مل نإ ؛لداع

 حبصأو مهناهذأ يف اذه زكترا ىتح .ًادهاز ًالداع ناك
 .اهب مّلسملا طورشلا نم

 :ةلادعلا - ب

 نيتطقنلا ىدحإ نم ةلادعلا فيرعت ىلإ ءاملعلا قلطنا

 : نيتيلاتلا

 .ميقتسملا كولسلا ىلإ عفدت يتلا ةيسفّنلا ةلاحلا ١

 .«ةكلملا» ب اهنع اوربعو
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 ١ - ةيسفنلا ةلاحلا كلتب رثأتملا ميقتسملا كولسلا .

 .اةماقتسالا» ب هنع اوربعو

 ءاهقفلا رثكأ بهذ ةيناسفن ةكلم ةلادعلا رابتعا ىلإو

 نم دحاو ريغو ؛مهيرخأتمو نيرخأتملاو نيمدقتملا نم
 اهفّرع دقف ءميكحلا ديسلا انذاتسأ مهنم ؛نيرصاعملا

 يف ةربتعملا ةلادعلا» :هلوقب 'نيحلاصلا جا :ملا يف

 نع ابلاغ ةعناملا ةكلملا :نع ةرابع ديلقتلا عجرم

 هللا دعوت يتلا يهو ؛ةريبكلا يصاعملا يف عوقولا

 . ارانلاب اهيلع هناحبس

 : هلوقب اهفّرعف «ةليسولا ريرحت» يف ينيمخلا ديسلاو
 ةمزالم ىلع ةثعاب ةخسار ةكلم نع ةرابع ةلادعلا»

 .«تابجاولا لعفو تامرحملا كرت نم ىوقتلا

 بهذ كولسلا ىف ةماقتسا ةلادعلا رابتعا ىلإو

 اهفّرعف «كيحلاصلا جاهنم» يف يئوخلا ديسلا انذاتسأ

 نع ةرابع ديلقتلا مجرم يف ةربتعملا ةلادعلا» : هلوقب

 فارحنالا مدعو ؛ةسدقملا ةعيرشلا ةداج يف ةماقتسالا

 وأ ءبجاو كرتب ةيصعم بكتري ال نأب «ًالامش وأ انيمي

 يف قرف الو ءيعرش رذع نود نم ءمارح لعف
 . ةريبكلاو ةريغصلا نيب ةهجلا هذه نم يصاعملا

 مهلئاسر يف ديلقتلا عجارم نم هتذمالت لج هعبتو

 ىف ةماقتسا ةلادعلا هرابتعا ىف هيأر نيّئبتم ةيلمعلا

 ْ ْ ةلرلسلا

 جاهنم» ىلع هتقيلعت يف ردصلا ديسلا انذاتسأ لوقي

 ىلع ةماقتسالا يه :ةلادعلا :«ميكحلا ديسلل نيحلاصلا
 .«ةريغص وأ ةريبك بكتري ال وحنب مالسإلا طخ

 :«نيحلاصلا جاهنم» يف يناتسيسلا ديسلا لوقيو
 ةماقتسالا نع ةرابع ديلقتلا عجرم يف ةربتعملا ةلادعلا»

 خسار فوخ نع ابلاغ ةئشانلا ةسدقملا ةعيرشلا ةداج يف

 نود نم مارح لعف وأ بجاو كرت اهيفانيو «سفنلا يف
 نيب ةهجلا هذه نم يصاعملا يف قرف الو «ءنّمؤم
 . «ةريبكلاو ةريغصلا

 «ةدحاو ةطحم دنع نايقتلي ةلادعلل نيرابتعالا الكو

 . قالطنالا ةطقن يف نافلتخيو
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 لماعلا نوكت نأ اهيف طرتشي .ةكلم اهنإ لوقي نمف
 كولسلا نوكي نأبو ء«ميقتسملا كولسلا ىلع ظعابلا

 .اهل ًامزالم ميقتسملا

 نوكي نأ طرتشي كولسلا يف ةماقتسا اهنإ لوفي نمو

 يف ناسنإلا رودص موزلب قيمع يسفن ناميإ نع كلذ

 .ةعيرشلا ماكحأ قفو هكولس

 كولسلل ببس ةيسفنلا ةلاحلا نأ ينعي اذهو

 .اهنع ٍبّبسم وهو «ميقتسملا

 ميقتسملا كولسلاو ةيسفنلا ةلاحلا نأ :ةجيتنلاو

 ىقتلي اذهبو .اهقيقحتو ةلادعلا ققحت ىف نالماكتي

 كانه نزلا نعال حب ل نا رسل يمس نارا انفال

 ْ .دحاو

 حصيل ديلقتلا عجرم يف ةلادعلا ةفص رُقوت بوجوو

 ىلإ عفترت داكت ةيلومشب ءاهقفلا مظعم يأر وه هديلقت
 . ماتلا قافتالا ىوتسم

 يف ةلادعلا طارتشا نأ مدقت ام عضوم ريغ يف انيأرو

 ناهذأ يف زكترملا هنأل ؛هنم غورفم رمأ ديلقتلا عجرم

 اهخيرات دادتما ىلعو مهتريس ترج هيلعو .ةعرشتملا

 . اذه سانلا موي ىتحو «ىلرألا عيرشتلا روصع ذنم

 ديلقتلا عجرم يف طرشلا اذه طارتشا ىلع لدي اممو

 مامإلا نع يورملا ثيدحلا :مدقت ام ىلإ ًافاضم

 ءاهقفلا نم ناك نم امأف» : هيف ءاج ثيح ةلئكلت يركسعلا

 رمأل ًاعيطم ؛هاوهل ًافلاخم «هنيدل ًأظفاح «هسفنل ًانئاص

 نم هانبرق ام دودح يف .«هودلقي نأ ماوعللف .هالوم
 ثيح نم هحوضو ىلإ افاضم ؛دنسلا ثيح نم رابتعا
 . ةلالدلا

 نأ ىوعدبا ءالقعلا ءانبب  ًاضيأ هيلع لدتساو
 هب نمؤي ام ىف  رتهتسملا نيب نوواسي ال ءالقعلا

 1 ل رام ا ع لاو
 هريغ نم هيأرب لماعلا ىلإ ًانانئمطاو ًاقوثو برقأ مهف

 ام قدصب قوثولا عم ىتح ةربخلا لهأ يواست ةروص يف
 . يأر نم هب ربخي

 ةبسنلاب - هدوجو يف شقون ول - ءانبلا نم عونلا اذهو

 ديلقتلا ةّيمهأ

 نأ نظأ الف عضاوملا ةيقب يف ةربخلا لهأ قلطم ىلإ

 ؛هتاهباشمو ديلقتلا ملاوع ىلإ ةبسنلاب متن ةشقانملا
 ةيعيرشتلا هتمهم مكحب  دّلقملا يف ىرت اهعبطب سانلاف

 . طقف هنع يأرلا ذخأ ال ةاكاحملاو ءادتقالل ًاعضوم

 فارحنا هيحوي ام نيب مهكيكفت مهيلع بعصلا نمو
 .هلوقب ناميإلاو ناك ول  هتيصخش

 نمع ذخأللا ىلإ نوقاسني .ءلاحلا اذه يف .مهن»

 ءرخآلا كرتو «هلوقو هلعف نيب ةمءالملا بناوج ترفوت

 ."”«مهعبطو اوُلُخ ول

 .قسافلا يأرل ةيجحلا لعج عانتماب هل لدتسا امك

 ىلإ عوجرلاب مزلي نأ نكمي ال عراشلا نأ» بيرقتب

 ينعي) هملعل «ةاكاحمو ءادتقال اعضوم هلعجيو «قسافلا

 عقاوب رئأتلا ىلإ نونوكي ام عرسأ ةماعلا نأ (عراشلا ملع

 .هلوقب ذخألا ىلإ مهنم هتاكاحمو دلقملا

 + ذاك رمعتلا :تتردقا قغ وكي نأ ةلقمت ردك ولف

 دعب  ماوعلا ىلع هريثأت ناكل ءراهن ليل اهرقاعي وهو

 مماستلا يف تديلا عويترلا ىف ىعربتلا ىسعلا ةهيقلا
 ءاهميرحتب هنع ردصي لوق فلأ نم ريثكب رثكأ اهبرشب
 . ةمامإ ةفيظو عجرملا ةفيظو نإ : ليق انه نمو

 رايهناب راهنت امنإ ممألاو .هتيعرل داسف مامإلا داسفو
 .اهتداقو اهتساس

 رايهنا نم خيراتلا انثدحو اندهاش ام رثكأ امو

 مهسفنأ نم اوذختا نيذلا اهماكح رايهنال تاعمتجم

 ةاكاحم نم عفادب  مهبوعش مهتذختا وأ سانلل ةداق

 . ""كولسلا يف ىدتقُ ًالُّتُم - يوقلل فيعضلا

 :عرولا - ج

 ءًاعَرَوو ًاعْرَو ّعَرَي َعرَو' : طيسولا مجعملا يف ءاج
 فكلل ريعتسا مث «مراحملا نع ىّفوتو جّرحت :ةَعرو

 .«عرو وهف ,حابملا لالحلا نع

 )١( .ةماعلا لوصألا ص5١.

 «ةماعلا لوصألا (؟) ص57١.



 ديلقتلا ةّتمهأ

 ؛ةلادعلا ىوتسم قوف ىوقتلا نم ةيلاع ةبترم وهو
 حابملا لالحلا عم لماعتي امدنع لداعلا نأ كلذ

 ةلادعلا دودح نأل .هتلادع يف اذه حدقي ال .هلامعتساب

 هنم بولطملا يعرشلا بجاولا ناسنإلا كرتي ال نأ يه
 لما ابيب يرش ع ليتعلا محملا ليلا أو

 دودح نم هنأ ىلع حابملا لالحلا عم عرولا ناسنإلا

 ؛هيف عوقولا ةنظم ىمحلا نم وندلاو .«تاهبشلا ىمح

 هجو يردي ال يتلا ةهبشلا كارش يف لوخدلا مث نمو

 .اهيف باوصلا

 دنع فوقولاك عرو ال» : ةيكت نينمؤملا ريمأ نعف

 .«قحلا هبشت اهنأل ةهبش ةهبشلا تيمس امنإو ؛ةهبشلا

 تمس مهليلدو ؛نيقيلا اهيف مهؤايضف هللا ءايلوأ امأف

 . ىدهلا

 مهليلدو ءلالضلا اهيف مهؤاعدف هللا ءادعأ اأو

 . ىمعلا

 ثاللثملا نم هيدي نيب امع ربعلا هل تحّرص نم نإ

 . تاهبشلا مُُحقت نع ىوقتلا هزجح

 :لاق كلغ هللا دبع ىبأ ىلإ هعفري بيعش ىبأ نعو

 . «ةهبشلا دنع فقو م خيل عروأ)

 : لاق : هئكتت هللا دبع ىبأ نع ضايع نب ليضف نعو

 1 ؟سانلا َنِم عرولا نم :هل تلق

 «ءالؤه بنتجيو ؛هللا مراحم نع عروتي يذلا :لاق

 .هفرعي ال وهو مارحلا يف عقو تاهبشلا قتي مل اذإف

 ريرحتا يف ينيمخلا ديسلا طرشلا اذه طرتشا نممو
 ملاعب كناقعلل مجرحلا ةوكيدنأ ثحبا : لاق ؛«ةليسولا

 يلماعلا هيقفلا خيشلاو هللا نيد يف اعرو الداع ادهتجم

 يف عجرملا نوكي نأ بجب» :لاق «"هقفتملا ةدمع» يف

 ًادهتجم نوكي نأ بجيو ؛ءايحألا ءاملعلا نم ديلقتلا

 نيد ىف ًاعرو ءالداع «ةيملعلا هتناكم ىف .ًاقوفتم ًاقلطم
 : هلوقب جاجتحالا ةياور يف هت مامإلا هفصو امك «هللا

 ؛هنيدل اظفاح .هسفنل انئاص ءاهقفلا نم ناك نم امأو»

 .«هودلقي نأ ماوعللف هالوم رمأل ًاعيطم ءهاوهل ًافلاخم

 ىلعأ يف عجرملا يف ةلادعلا نوكت نأ يغبنيو»
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 تامحازملاو ةيناسفنلا تاوهشلاب هئالتبا ةرثكل اهبتارم

 ةيعجرملل حبصأ يذلا نامزلا اذه يف اميس الو ؛ةينمزلا

 ديسلاو ؛«ثوروملا اهعباط ريغ يرادإ عباط هيف
 :لاق ؛مالسإلا ةعيرشل مانألا ةياده» يف يدادغبلا

 يف اعرو الداع املاع ديلقتلل عجرملا نوكي نأ بجي»

 ءاهقفلا نم ناك نم امأو» : ةيئئقظهفصو امك هللا نيد

 رمأل ًاعيطم .هاوهل ًاقلاخم ؛هنيدل ًاظفاح .هسفنل ًانئاص

 .؛هودلقي نأ ماوعللف هالوم

 جاهنم» يف ميكحلا ديسلا انذاتسأ هنع رّبعو

 . «ةيلاع ةبترمب ةلادعلا» ب «نيحلاصلا

 ةلادعلاف» :«ىقثولا ةورعلا كسمتسم» ىف لاقو

 قنوت ال ةيلاعب لب ربا( يرسل يني وح دعت دعزلا
 ةلادعلا ءاقب ًأدج بعصي هنأ فاصنإلاو .بلغتالو

 رصع لك يف كلذ قفتي امك  ىوتفلا يف ماعلا عجرملل

 تاذ ةيلاع ةيوق ةبترمب نكت مل اذإ  ةعامج وأ دحاول

 ةرطخمو مادقألا ةلزم كلذ نإف «ةبساحمو ةبقارم

 .«ماصتعالا دمتسن هناحبس هنمو «ماظعلا لاجرلا

 عرولا دح غلبت ةيلاع ةبترمب ةلادعلا نوكت نأ رابتعاو

 اذه يف ةعرشتملا ىدل ةينهذلا تازكترملا زربأ نم وه

 . ماقملا

 دمتعملا ليلدلا يه ةعرشتملا ةريس نأ انمدق دقو

 . ديلقتلا عوضوم يف

 حابصم» يف ميكحلا ديعس دمحم ديسلا لوقي

 ضرعم يف وهو .(ديلقتلاو داهتجالا :جاهنملا
 نأ عم» :ةقاثولا طرش ةشقانمو ةلادعلا طرشل لالدتسالا

 ةلوهسل «عايضلل ماكحألل ضرعم قوثولاب ماوعلا ءافتكا

 صخشلاب هل ٠ سانئتسا ىندأب يماعلل قوثولا لوصح
 فلكي ال امم اهوحنو ةبذاك رهاظم وأ ةريسي ةبرجتب وأ

 مولعملا وه ام بساني ال وهو ًابصن الو ءانع اهب مئاقلا
 .ماكحألل سدقألا عراشلا طايتحا نم

 لوصح موزل ةعرشتملا دنع زكترملا ناك اذل هلعلو

 ةمصعلا نم برقت ةلادعلا نم ةيلاع ةكلم ىلع يتفملا

 الإ اهيلع ىوقي ال ةيساق ةبرجت ىلإ هيف اهزارحإ جاتحي
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 سروفن يف ةيسدقلا ةقترم صخشلاب كبت ؛ليلقلا زقأ
 يف هيلإ ريشأ امك .ماكحألا ىلع هاما بسانت سانلا

 . ةيئكلت يركسعلا ريسفت نع مدقتملا ربخلا

 - ًافرشو ةزع هللا اهداز  ةقحملا ةقرفلا تزاتما اذهبو

 فلس نع ًافلخ مهتريس ترج هيلعو ؛نيملسملا نيب
 .«نيموس ءملا رصعب الصتم

 :ايندلا ىف دهزلا د

 هيف دهز' : دهزلل ًافيرعت «طيسولا مجء..هلا» يف ءاج

 وأ هراقتحال هكرتو هنع ضرعأ ::. هزو ًادهز هنعو

 كرت :ايندلا يف دهز :لاقيو .هتلقل وأ هنم هجرحتل

 . (هياقع ةفاخم اهمارح كرتو هب انجح ةفاخم اهلالح

 رصق :ةداهزلا «سانلا اهيأ» : «ةغالبلا جهن» يفو

 .«مراحملا نع عّروتلاو «معنلا 500 ركشلاو .لمألا

 لفغت الو ءاهتاروع هللا كرّصبي اين :. ىف دهزا»

 .1لا2 لوقغمب تتسلق

 ريكفتلا لغش بل يذ ةيقت هللا دا  هسااوقتاف»

 هموت رارغ دجهتلا رهشأو ةةهندب هلا بصنأو .هيلق

 هتاوهش دهزلا علم

 عجرم طورش نم امهم ًأطرش هيقف ريغ هيلع دكأ دقو
 . ديلقتلا

 ال نأو» : يدزيلا ديسلل «ىقثولا ةورعلا» ىفف *#

 ًادجم ءاهيلع ًابكم ءاهل ًابلاطو ايندلا ىلع ًالبقم نوكي
 ًانئاص ءاهقفلا نم ناك نم :ربخلا يفف ءاهليصحت يف

 فالوم رمأل ًاعيطم ىاوهل ًافلاخم «هنيدل أظفاح «.هسفنل

 .؛هودلقي نأ ماوعللف

 نأ بجي :ينيمخلا ديسلل «ةليسولا ريرحت# يفو
 نيد يف ًاعرو ًالداع ًادهتجم ًاملاع ديلقتلل عجرملا نوكي

 ءاهيلع اصيرح لو ةايثدلا ىلغ بكم ريغ« لتي ءهللا

 يفو ءطوحألا ىلع الامو ًاهاج اهليصحت ىلعو

 ًاظفاح ءهسفنل ًانئاص ءاهقفلا نم ناك نم) : ثيدحلا

 ديلقتلا ةئيمهأ

 نأ ماوعللف ؛ءالوم رمأل ًاعيطم ؛هاوهل ًافلاخم ؛هنيدل

 . ؛(هودلقي

 لضافلا خيشلل (ةحضاولا ماكحألا) يفو
 مدع طوحألاو . . .دهتجملا يف طرتشي» :يناركنللا

 . «ايندلا ىلع لابقإلا

 : ىئنماخلا ديسلل «تاءاتفتسالا ةبوجأ» ىفو #

 طرت رقم رمل تعم يا وةك يبس ىلإ ارظللا
 ىلإ ةفاضإ «ديلقتلا عجرم يف  ًابوجو طوحألا ىلع
 صرحلا مدعو ةيغاطلا سفنلا ىلع طلستلا : ةلادعلا

 . «ايندلا ىلع

 يلّزألا ناونعلاب روكذملا طرشلا اذه بجي مل نإو

 ىلع ةهئكقت يركسعلا مامإلا نع يورملا ثيدحلا لمحل

 بجاو هنإف ءطقف عرولا ىلعو اهيلع وأ «ةلادعلا درجم
 ءراصبألا فطخي ًاقيرب لاملل نأل «يوناثلا ناونعلاب

 زجاح نم دب الف ؛رايخألا بل رسأت ذالم ايندلا يفو

 .ايندلا يف دهزلا الإ وه سيلو ؛كلذ نم عنمي ىوقت

 اهنم وهو «نكت مل اهنأكو اهيف وه ايندلا يف دهازلاف
 .اهنم سيل هنأكو

 .هنيدل عجرملا طايتحال عيهملا قيرطلا وه دهزلاو

 ليبس كلس نم طارصلا بكنت ام ةروثأملا ىفو

 ناحل

 نم ؛ةغالبلا جهن» يف ءاج امم انيدل نأ ىلع

 نأ لدعلا ةمئأ ىلع ضرف ىلاعت هللا نإ» : ؛ئقنهلوق

 ريقفلاب ْغّيبتي اليك سانلا ةفعضب مهسفنأ اوردقي

 مامإلا يف كالملا نأل طرشلا اذهب مزلي ام .''”0هرقف

 ىلع نامتئالا وه ءدحاو عجرملا مامإلاو ناطلسلا

 يف ةينادجولا ةكراشملاب مازتلالاو ةيلاملا قوقحلا

 . ةشيعملا ىوتسم

 دهزلا اذه رهاظم نم ًايح ًارهظم هتأرق ام عورأ نمو
 ا«ردصلا ديهشلا» باتك يف ءاج ام ماظعلا انعجارم دنع

 درمتلا ىلإ هروط نع هجرخيف هرقف ريقفلاب روثي ال يك )١(

 . ءانفلاو راوبلا ىلإ وأ نايصعلاو



 ديلقتلا ةّيمهأ

 نم موي يف ًالثمف» : هلوق نم ينامعنلا اضر دمحم خيشلل

 هنذإ نود نم فييكت زاهج يرتشأ نأ تلواح مايألا
 - هتدلاو نأل (ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا ينعي)

 اهزاهج يف ضرمب ةباصم  ىوقتلاو عرولا ةفيلح

 وهر) اهجالع ىلع فرشملا روتكدلا ناكو ءيسفنتلا

 رمتستس اهتلاح نأب ينربخأ دق (يديبعلا ءايض روتكدلا

 يئاملا ةفرغلا ديربت زاهج لدبتسا اذإ الإ ءروهدتلاب

 .يزاغ فييكت زاهجب

 رعس نع لأسأل قوسلا ىلإ تبهذ يلاتلا مويلا يفو
 نكأ ملو «هئارش يف ديهشلا ديسلا نذأتسأ يك زاهجلا

 ءاذهب رصحنم هتدلاو جالع نأو ؛بيبطلا يأرب هتربخأ

 رعس ةفرعم ضرغل قوسلا ىلإ يباهذ نأب هتربخأ ينكلو
 ًابضغ بضغ دقل الا هن اة لا ذايح

 هنبا تنك ول ينأ دقتعأو .ههجو حمالم ترّبغتو !اكيدك

 العفنم ينبطاخ مث ؛ةعاسلا كلت يف ينبرضل يبصلا

 ءاوهلاب معنأ نأ ديرت له !؟كساسحإ تام له» :هلوقب

 ؟ةطيسبلا ةحورملا ىتح كلمي ال نم سانلا يفو درابلا

 ءةطاسبلا ةايح ةيعجرملا هذهل دبرأ ينأب ملعت ملأ
 . «هنم يرورضلا لب «شيعلا رهاظم طسبأب ءافتكالاو

 ديسلا ىرأ انأو ةمدصلا ينتلهذأ دقل ميظعلا هللاوف

 مل هنأكو ءهدشأ بضغلاو لاعفنالا هب غلب دق ديهشلا

 . هبلق يف الحم ةبحملاو ةفطاعلل فرعي

 ملعي ملو قوسلا ىلإ يدرفمب تبهذ دقل : هل تلقف

 .دحأ كلذب

 بسحي كفّرصتو يعم كنأ نوملعي سانلا :لاقف
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 راسفتسالا مكنكميو .كلذب حصن بيبطلا :تلق

 داع انه .بيبطلا هلاق ام ليصافتب هتربخأ مث ءهنم

 امم ففخي أدبو .يعيبطلا هعضو ىلإ (هيلع هللا ناوضر)
 نأ هيرا يقلد ار هنا قربو تاون بشت نق هيي

 هذه ىسنت ال نأ كيلعو لعق يودي عقاولا اذهبي

 .«لبقتسملا يف كلامعأو كتافرصت لك يف ةقيقحلا

 جذومنألا ناك دقف ردصلا ديهشلا انذاتسأ هللا محر
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 دّسج «عجرملا هيقفلل لضفألا ةلوثمألاو .لثمألا

 ىنوأو ؛ةرهابلا اهروص عورأب ةحلاصلا ةيعجرملا
 .ةرفاولا اهتايطعم

 يملعلا ىوتسملا - ًاعبار

 ةحص طورش نم طرش داهتجالا نأ انّيب نأ مّدقت

 نيب فالخ ال ذإ ؛يساسألا طرشلا وهو ءديلقتلا

 . دّلقملا يف هرفوت موزل يف ءاملعلا

 زاوج نيب ءهاوتسم يف مهنيب فالخلا عقو امنإو

 .كلذ مدعو .هيف دهتجا ام يف ئزجتملا دهتجملا ديلقت

 . ةمدقتملا تاليصفتلابو

 - (يملعلا ىوستملا) ناونعلا اذه تحت يأ انهو

 يتلعلا ىوهمملا :نلغعت ىرخا لاس نلإ لفت
 ءاهمدعو ةيلومشلا ثيح نم ال نكلو .ًاضيأ داهتجالل
 توافنلل عضخت ةّيملع '''ةراهم هنوك ثيح نم امّنإو
 نأل كلذو ءاهب فاصتالا ةيحان نم لضافتلاو

 نم ةراهم وه ؛ةردق مأ ةكلم هنإ انلق ءاوس .داهتجالا

 . ةيملعلا تاراهملا

 دنع ةيركفلا تاراهملا نم ةراهم هفصوب .داهتجالاو

 ثيح نم «تاراهملا نم هاوس نع فلتخي ال «ناسنإلا
 ىف رهام اذه :لوقنف «ىوتسملا ىف لضافتلاو ترافتلا

 نم رهمألا نه ةيلاقلا اذهو اير كلذو .هداهتجا

 :نييوتسم قفو انه ءمتي ترافتلاو .عيمجلا

 ةراهم ىوقألا امهيناثو .داهتجالا يف رهاملا امهلوأ

 : لق وأ .هيف

 . ليضفت امنود داهتجالا ةفصب فصّنملا -

 نم رهمأ نوكي نأب ليضفتلا عم هب فصّنملاو -

 ؛ةأوس

 ةيلمع يف ءرهاملا دهتجملا ةيمست ىلع اوحلطصاو

 هي راصو : ةمكحاأ :ةراهم هنو «هيفو ءءيشلا رهم : لاقي قل

 .رهام رهف .ًاقذاح

 : رظنا) .اهريغو ةعانصلا يفر ءملعلا يف رهم : لاقيو

 .(رهم : ةدام : طيسولا مجعملا
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 «هيقفلا»و «ملاعلا»ب «ةيركف ةيلاعف هقصوب ؛داهتجالا

 'ملعالا»ب هريغ نم رهمألا دهتجملا ىلعو .«لضافلا»و

 .«لضفأللا»و «هقفألا»و

  دهتجملا :اولاق هريغو ديدسملا نين ةلبامعلا يفو
  يتفملا .هقفتملا  هيقفلا .ملعتملا  ملاعلا .يماعلا

 .دلقملا  دلقملا . يتفتسملا

 :هنأب ملعألا اوفّرعو

 طابنتسالا تالاجم يف هريغ نم ةكلم ىوقألا ١

 .(5019 .ةماعلا لوصألا)

 .تامولعملاب ةطاحإ عسوألاو ًاملع رثكألا ١

 077/١”9(. .كسمتسملا يف ميكحلا)

 ةيلقع ؛ةيلعفلا ةفيظولا ليصحت يف فرعألا *
 لك دعنا نا فرعا قوكي نأ نم:دن الف :ةةيعرش مأ كنك

 . (هسفن ردصملا) .هلصأ نم عرف

 رثكألاو ء«ةلأسملل كرادملاو دعاوقلاب فرعألا

 رابخألل ًامهف دوجألاو .رابخألاو اهرئاظن ىلع ًاعالطا

 .(١ا9/ ةلأسملا «ىقئولا ةورعلا)

 نوكي نأب كلذو ؛ماكحألا طابنتسا ىلع ردقألا  ه

 يف يئوخلا) .هريغ نم اهتاقيبطنو كرادملاب ةطاحإ رثكأ
 0 .(15 ةلأسملا «ةبختنملا لئاسملا

 .ًاطابنتسا دوجألا 5

 نوكي نأ ىلع مئاق «تافيرعتلا هذه يف «ليضفّتلاف

 : دهتجملا

 نم ورجع نم طابصسمالا ةكلم.يتننئرلا 1

 . نيدهتجملا

 ردتقي ةيناسفن ةكلم داهتجالا نأ ىلع ءانب اذه ءاج

 . طابنتسالا ىلع دهتجملا اهب

 ١" نيدهتجملا نم هريغ نم طابنتسالا ىلع ردقأ .

 ىلع ةيملع ةردق داهتجالا نأ ساسأ ىلع اذهو

 . طابنتسالا

 ىلع اهتاقيبطتو طابنتسالا دعاوقب فرعأ "7

 .نيرخآلا نيدهتجملا نم هاوس نم اهتايئزج

 ديلقتلا ةّيمهأ

 ةملكل ًاريسفت «فرعأ» :ليضفتلا اذه ذخأو

 قّرفُيو ءاّيوغل نافدارتم ةفرعملاو ملعلا نأل .«ملعأ»

 . ةمظنم ةفرعم ملعلا نأب ًايجهنم امهنيب

 .هريغ نم ًاملع رثكأ

 .(ملعأ) ةملك نم ذوخأم ليضفتلا اذه نأ حضاوو

 . اطابنتسا دوجأ ©

 ليضفت هنأل ؛ طابنتسالا ةيلمع يف هاوس نم رهمأ يأ

 لهأ حالطصا يف» يهو ؛مهفلا ةدوج نم ذوخأم

 « مزاللا ىلإ تاموزلملا نم لاقتنالا ةحص :'"رظنلا

 لوقلا نم دّيجلاب نايتإلا يه «ةغللا لهأ دنع»و

 . لمعلاو

 «ةيجهنم ةيحان نم ؛بولطملا نأ ءانه .ظحالملاو

 ةكرتشملا ةفصلا لضفألا نايبل فيرعتلا يف ىعاري نأ وه

 وأ داهتجالا ءانه ؛يهو .لضفألاو لضافلا نيب

 . طابنتسالا

 لضافتلاو «ةيركف ةيلمع .طابنتسالا وأ ؛داهتجالاو

 اهرادتقاو اهتوق رادقم يف نوكي امنإ ةينهذلا ةيلمعلا يف

 رثكأ ىوتسمب نوكت نأ امإف . ةجيتنلا ىلإ لوصولا ىلع
 وه داهتجالاف «كلذ نود وه ىوتسمب وأ ًاقذحو ةراهم

 اذه ءطابنتسالا ىلع اهب ردتقي ةيلقع ةيلباق يأ .ةكلم

 مدختست ةيملع ةردق وه وأ . يمالكلا جهنملاب انذخأ اذإ

 يملعلا جهنملاب انذخأ اذإ .طابنتسالا تالاجم يف

 . ثيدحلا

 عم يقتلي «ردقألا» وأ «ىوقألا ب ليضفتلاف هيلعو

 هب ديرأ هنأل ادوجألا» كلذكو .داهتجالا فيرعت

 . رهمألا

 ةطاحإ عسوألا ىنعمب ءاملع رثكألاب ليضفتلا امأ

 , طابنتسالا ىلع ةردقلا ةيلضفأ ىنعي الف ؛تامولعملاب

 اذهو . تامولعملا ىلع عالطالا يف لضفألا ينعي امنإو

 ءًاعنام ًافيرعت نوكي الف ءًاضيأ دهتجملا ريغل ىتأتي دق
 اذإ .«فرعألا»ب ليضفتلا كلذكو .ةقطانملا لوقي امك

 ءاهرهاظ وه امكو «؛تلق امك ««فرعأ» ةملك تناك

 يتلا ةردقلا ينعي ال ءيشلاب ملعلا نأل .'ملعألا» ينعت



 ديلقتلا ةّيمهأ

 ظفحلا وأ عالطالا ينعي امنإو «ةينهذلا ةيلمعلاب قلعتت

 .باعيتسالاو

 ءانه ؛ملعألاب دارملا نأ ىلإ ءاذه نم .صلخنو

 ىلع ردقألا وأ ءطابنتسالا لاجم ىف ةكلم ىوقألا

 , ًاطاشتسا رحل .طابنتسالا

 ءملعألاب دارملا نأ نم هتركذ ام دنع يقتلت اهلكو

 . طابنتسالا ةعانص يف رهمألا وه ءانه

 ناكل «ملعأ» حلطصم لدب «هقفأ» حلطصمب ذخأ ولو

 . ىنعملا ىلع ةلالدلاو موهفملا فيرعت يف حضوأ

 : يتأي ام ىلإ ءانه .لضافتلا بابسأ عجرتو
 ةينهذلا تاردقلاو ءاكّذلا ىوتسم ىف فالتخالا ١

 : . ةيدرفلا

 تايلآلاو لئاسولا كالتما ىدم ىف فالتخالا  ؟

 ةيوغل دعاوق نم هلانكسالا نلعةةعاحجلا ةيملعلا

 قيمعت يف اهسبالي امو ةيهقف دعاوقو ةيلوصأ دعاوقو

 . طابنتسالا ةيلمع يف اهكراشي ام وأ «هعيسوتو ريكفتلا

 سحلاو ىبدألا قوذلا ىوتسم ىف فالتخالا ٠

 :تناياورو ثابآ نم ىعرشلا ضنلا ةلالو مهفل يعل

 ىلع دعاوقلا قيبطت ىلع رادتقالا ىف فالتخالا 4

 . ةينفلا قئاقدلاو ةيملعلا تكتلا كاردإب اهتايئزج

 ءاقمعو ةعس ةايحلا عقاو ةفرعم يف فالتخالا

 كاردإب ةيعرشلا ماكحألا قيبطت لاجم  ةايحلا يأ - يهو

 . ةيلومشو يعوب اهنئارقو ثداوحلا

 دعاست يتلا ةماعلا ةفاقثلا لئاصح يف فالتخالا 5

 . قيبطتلاو ةيرظنلا ثيح نم يملعلا فقوملا مهف ىلع

 «تاءاتفتسالا ةبوجأ) ىف «ىئنماخلا ديسلا لوقي ٠'-

 : ةيملعألا كالم» 1 ففيفاولا ىواتفلادو ١

 ةقرعم ىلع نيدهتجملا ةيقب نم ردقأ (دهتجملا) نوكي نأ

 ءاهتلدأ نم ةيهلإلا فيلاكتلا طابنتساو ىلاعت هللا مكح

 يف ةبلخدم هل يذلا رادقملاب هنامز عاضوأب هتفرعمو

 يأرلا ءادبإ يفو ؛ةيعرشلا ماكحألا تاعوضوم صيخشت

 اهل (يتلا) ةيعرشلا فيلاكتلا نييبتل يضتقملا يهقفلا
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 .'ًاضيأ داهتجالا يف لخد

 .هقفتملا ةدمع) يف يلماعلا هيقفلا خيشلا لوقيو

 يف قّوفتملا قلطملا دهتجملا وه :ملعألا» :(8ص

 عبتتلاب دهتجملا «لالدتسالاو طابنتسالا ةعنص

 رثكألا ءلاوقألاو صوصنلاب طيحملا ؛ءارقتسالاو

 دعاوقلاو لوصألا ىف هئارآو هتايرظن ىف ًالالقتسا
 نم اهنع فشكلاو اهتايب دعب ءاملعلا اهاري يتلا ةدقعملا

 اهتاهجو ةلأسملا عورفل هبنتملا «عنتمملا لهسلا

 ام ةيامح ىلع رداقلا ؛هريغ نم رثكأ اهينابم فالتخاو

 ققحملاو «تاشقانملاو هبشلا نم هراتخيو هحجري

 «تاروهشملل ملستسي ال يذلا ءالماك ًاقيقحت هينابمل

 نإف ءاهقفلاو نييلوصألا نم ءامظعلا ةمظعل الو

 . «ديلقتلا نم برض مالستسالا

 امهّيأف 2«هقفأاو «هيقفا انمامأ نأ ىلإ اذه انملسيو

 ؟هديلقت ٌحصيل هب ديلقتلا عجرم فاصتا طورشملا

 :نالوق ةلأسملا يف

 نم هريغ نم (هقفأ) ملعأ ديلقتلا عجرم نوكي نأ ١

 . ملعألا ديلقت همزلي يماعلا نأ يأ .نيدهتجملا

 5١/١(: .كسمتسملا) يف ميكحلا ديسلا لاق

 ققحملا نع لب ؛باحصألا نيب روهشملا وه امكا

 (ةعيرذلا) يف ديسلا رهاظ نعو ؛هيلع عامجإلا يناثلا
 . «ةعيشلا دنع تاملسملا نم هنوك

 مأ ناك ملعأ .ًادهتجم ديلقتلا عجرم نوكي نأ - ؟

 .ملعأ ريغ

 ءرخأت نمم ةعامج نعو» :هسفن ردصملا يف لاق

 .«ملعألا ريغ ىلإ عوجرلا زاوج يناثلا ديهشلا نع

 بوجو» :ناونع تحت ١74/1١(. .حيقنتلا) يفو

 انياحصأ نيب فورعملا وه اذهل :«ملعألا ديلقت

 تاملسملا نم هنأ هتعيرذ يف ديسلا رهاظ نعو ؛(مهدق)

 عامجإلا ىوعد يناثلا ققحملا نع لب ؛ةعيشلا دنع

 . هيلع

 (هدق) يناثلا ديهشلا نع رخأت نمم عمج ىلإ بسنو
 . ملعألا ريغ ىلإ عوجرلا زاوجو بوجولا مدع
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 يف ميكحلا نيديسلا نيذاتسألا مالك رهاظو

 ىوتسملا ةلأسم نأ "حيقنتلا» يف يئوخلاو ؛كسمتسملا"

 :امهو ؛نيتيخيرات نيتلحرمب ترم ةروكذملا يملعلا

 اهيف ىوتفلا تناكو «يناثلا ديهشلا لبق ام ةلحرم

 اهيف ىوتفلا تلوحتو ؛يناثلا ديهشلا دعب ام ةلحرم -
 . ملعألا ريغ ديلقتو ملعألا ديلقت نيب رييختلا ىلإ

 ؛ىلوألا ةلحرملا عقاو ىلع هب ًالدتسا يذلا ليلدلاو

 :وه

 ديلقت نأ ,«ةعيرذلا» ىف ,ىضترملا ديسلا رهاظ

 . ةعيشلا دنع تاملسملا نم ملعألا

 «ةعيرذلا» ةطوطخم ىف ؛رركذملا نأ :هيلع ظحاليو

 وب ل ا يترا رع ةن نيكتل نر يدق وحول

 ءاج ثيح «يزيوحلا قوتعم نب قاحسإ ديب هه
 ةميدق ةخسن نم ًاحيحصتو ةلباقم غلب دقو" :اهرخآ يف

 رهش نم مساتلا مويلا اهرخا ةددعتم سلاجم يف ةدمتعم

 نيعستلاو ةنماثلا ةئسلا روهش دحأ «ةيناثلا ىدامج

 هذه نأ يف ةهبش الو» :وه رركذملا نأ :«فلأو

 تسيل تناك اذإ (ديلقتلا عجرم طورش ينعي) تافصلا

 هؤاتفتسا همزل دلبلا يف دحاو ملاعل الإ يتفتسملا دنع

 .ًاريخم ناك نوواستم اهيف مه ؛ةعامجل تناك نإو

 «نيدأو عورأ وأ «ضعب نم ملعأ هدنع مهضعب ناك نإو

 بجوأ نم مهنمو .ًاريخم هلعج نم مهنمف :اوفلتخا دقف
 نأل ؛ىلوأ وهو ؛نيدلاو ملعلا يف مدقملا يتفتسي نأ

 كلذب اهلك لوصألاو ءدكوأو برقأ  انهاه  ةقئلا

 , «ةدهاش

 يناثلا ققحملا هاعدا يذلا عامجإلا

 امل هدانتسا لامتحال يدّبعت ريغ هنأ هيلع ظحاليو

 .ملعألا ديلقت نّيعت ةلدأ نم هركذ

 مالك حيرص يف امك «ةلأسملا يف فالخلا عوقوو

 عامجإلا نأ ىلع ليلد .«ةعيرذلا» يف ىضترملا ديسلا

 ديلقتلا ةّيمأ

 اننكمي الف ءيدّبعت ريغ يناثلا ققحملا هاعدا يذلا

 . هيلع دامتعالا

 نع رخأت نم ىواتف وه ةيناثلا ةلحرملا ليلدو
 . ءاهقفلا نم يناثلا ديهشلا

 يف ىضترملا ديسلا هركذ ام نأ هيلع ظحاليو
 5 ةيفالخ ةلأسملا نأ تبثي لب ءاذه ىفني «ةعيرذلا»

 ْ . ءدبلا

 داهتجالا» هباتك ىف ءهردصلا اضر ديسلا لوقي

 ديلقت» ارش 2اا١الالو 6١ص ء.ديلقتلاو

 دنع ؛ملعألا ديلقت بوجو نع ثحبلا نإ» :«ملعألا

 ةروص يف نوكي امنإ ءىوتفلا يف هريغ عم هفالتخا

 ىلإ عوجرلا زاوجف الإو .ملعألا ىلإ عوجرلا ناكمإ
 .«قافو لحم لوضفملا

 عوجرلا نكمت ةروص يف يماعلا ىلع بجي لهف

 عوجرلا نيب ريخم وه وأ ؟هيلإ عوجرلا .ملعألا ىلإ
 ؟هريغ ىلإو «هيلإ

 ناك نإو» :«ةعيرذلا» يف ((هدق)ىضترملا ديسلا لاق

 دقف «نيدأ وأ عروأ وأ ضعب نم ملعأ «هدنع .مهضعب

 نأ بجوأ نم مهنمو ءًاريخم هلعج نم مهنمف ءاوفلتخا
 ةقثلا نأل .ىلوأ وهو ؛نيدلاو ملعلا يف مدقملا يتفتسي

 .«ةدهاش اهلك كلذب لوصألاو «دكوأو برقأ  انهاه

 باتك ىف «ةنسلا لهأ ءاملع نم .يدمآلا لاقو

 ءاعفعتمالا دارأو ةثداح يماعلل تثدح اذإ» :«ماكحألا»

 بجو دحاو ٍتفم دلبلا يف ناك نإف ءاهمكح نع

 .هلوقب ذخألاو «هيلإ عوجرلا

 ىلإ بهذ نم نييلوصألا نمف «نوتفملا دّدعت نإو
 عروألا عابّتاو نيتفملا نايعأ نع ثحبلا هيلع بجي هنأ

 ,مهنيب رّيخم هنأ ىلإ بهذ نم مهنمو .نيدألاو ملعألاو

 ءاولضافت مأ اوواست ءاوس ؛مهنم ءاش نم يأرب ذخأي

 . اراتخملا وهو

 تناك ةلأسملا نأ نيملعلا نيذه مالك رهاظ :لوقأ

 هركذ ام ىف رظنلا رهظف .«ةمدقتملا روصعلا ذنم ةيفالخ

 :(هلظ ماد) لاق ثيح «كسمتسملا» يف رباكألا ضعب



 ديلقتلا ةّئمهأ

 يف ديسلا رهاظ نعو .لوألا وه انباحصأ نيب روهشملا»
 ْ .«ةعيشلا دنع تاملسملا نم هنوك «ةعيرذلا»

 ناك ثيح ؛!«ةعيرذلا» ىف ديسلا مالك كب رم دقو

 نكي ولر «ةلامكلا هذه داما هوع رب اجإم

 نيب ةرهش لحم .ملعألا ىلإ عوجرلا بوجوب لوقلا
 . ةعيشلا دنع تاملسملا نم هنوك نع ًالضف ءامدقلا

 نمم ةعامج نع ًاضيأ يكح دق رييختلاب لوقلا نإ مث
 «لوصفلا بحاص هيلإ لامو «يناثلا ديهشلا نع رخأت
 . ةورعلا ىلع هتقيلعت يف نيساي لآ هيقف خيشلا هاوقو

 ةيفالخ ةلأسملا نأ ىلإ .حوضوبو ؛يهتني اذهو

 ةيواز نم امهيلإ راشملا نيتلحرملاب رمت ملف ءءدبلا ذنمو
 . ةيخيرات

 ىف هؤرقن ام ةلأسملا ىف فالخلا قمع دكؤي دق اممو

 -  :لاثمأ ,ةلأسملاب طبترت نيوانع نم «ةعيرذلا» باتك
 نبا ربكأ يلع ازريم خيشلل ؛تاومألا ديلقت - ١

 ءيسراف ء(ه747١ت) يليبدرألا نسحم ازريم جاحلا

 ءادتبا تيملا ملعألا ديلقت بوجوب هيف ىتفأ» ؛عوبطم
 .«ملعألا ريغ يحلا عم نارودلا نع

 ناميلس نب دمحم ازريملل .ملعألا ديلقت - ؟
 هيف راتخا هنأ هصصق يف ركذ» (ه5١7١ ت) ينباكنتلا

 0 .«ملعألا ديلقت (نييعت) مدع

 ءملعألا ديلقت نيب رودت ؛ىرت امك .ةلأسملاف

 .لوضفملا ديلقتو هديلقت نيب رييختلاو

 بحاص خيشلا هيلع دكأو رييختلا ىلع رصأ نممو

 لوصفلا بحاص هيلإ لامو .ىتأيس امك ؛رهاوجلا

 خيشلا ءاّوفو .كلذ هنع يكح امك «خضوألا هربتغاو

 'ىقثولا ةورعلا» ىلع هتيشاح يف نيساي لا اضر دمحم
 ملعألا ديلقت بجي» :ةورسلا بفنام ىلع اهلس لاق

 ديلقت زاوج ىوقألا ناك نإو . طوحألا ىلع ناكمإلا عم

 ىوتفل هتفلاخمب ملعلا مدع عم اميس ال ًاقلطم لوضفملا

 .«ةقفاوملا ةروص نع الضف لضفألا

 ملعألا ديلقت ىضترملا فيرشلا رابتعا انأرق نأ قبسو

 .رييختلا زاوج ينعي وهو ٠ ىلوألا باب نم
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 رخأت نمم ةعامجل ثدح هنأ ؟تاريرقتلا» ىف ركذ»و

 دال نتي رييعحلا» لوف (هكقز نتانثا هيوسلا ف

 ير خأتم نم ةلمج هيلإ راصو» :لاق مث ««هريغو
 . "”ههي ًاًدتعم الوق نامزلا اذه يف راص ىتح انباحصأ

 هيلعو ءروهشملا وه نييعتلاب لوقلا ىقبي اذه عمو
 : لاثمأ ءانئاهقف مالعأ نم عمج ىوتف

 :؟ملاعملا» يف لاق .ملاعملا يف يلماعلا خيشلا ١

 يتنملا داحتا عم ديلقتلا مكح نأ ملعاف اذه تفرع اذإ»

 .ىوتنلا يف قافتالاو ددعتلا عم اذكو .«رهاظ

 :فالتخالا عم امأو

 رّيخت ةلالدلاو ةفرعملا يف مهؤاوتسا ملُع نإف أ

 .ءاش مهيأ ديلقت يف يتفتسملا

 نم ةلادعلاو ملعلا يف حجرأ مهضعب ناك نإو - ب

 نيذلا باحصألا لوق وهو .هديلقت هيلع نّيعت ضعب
 لوقب ةقثلا نأ :هيلع مهتجحو .مهمالك انيلإ لصو

 :سانلا ضعب نع ىكحيو .دكوأو برقأ ملعألا

 «ًاضيأ انهاه رييختلاب لوقلا»

 :«ةيهقفلا لئاسملا» يف لاف يدرجوربلا ديسلا - ١

 ين هريغ نم ملعأ نوكي نأ دهتجملا يف ًاضبأ طرتشيو»
 .«رصعلا كلذ يف ماكحألا طابنتسا

 اذإ) :«نيحلاصلا جاهنم» يف لاق ميكحلا ديسلا :٠

 ىلإ عوجرلا بجو ىوتفلا يف نودهتجملا فلتخا
 ناك اذإ الإ ءهريختي ملعلا يف يواستلا عمو .ملعألا

 .«هرايتخا ابوجو طوحألاف لدعأ امهدحأ

 :لاق «ةبختنملا لئاسملا» ىف «ىئوخلا ديسلا

 ىلإ عوجرلا بجو ىوتفلا يف نودهتجملا فلتخا اذإا
 ؛لاوقألا طوحأب ذخألا بجو يواستلا عمو .ملعألا

 .«لدعأ مهدحأ نوكب ةربع الو

 :لاق ««ةحضاولا ىواتفلا» ىف ردصلا ديهشلا  ه

 ةقباسلا طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نودهتجملا ددعت اذإ»



 غ١

 مهئارآ يف نيقفتم اوناكو (ديلقتلا عجرم طورش)

 . مهنم دحاو يأ ىلإ مجري نأ دلقملا ناكمإبف .مهيواتفو

 ةايحلا يف ًاعقاو سيلو ؛يرظن ضارتفا درجم اذه نكلو

 نيب فالتخالل راثم داهتجالا نأل  ةداع  ةيلمعلا

 مهنأب دلقملا ملعو اوفلتخا اذإف .ًابلاغ نيدهتجملا

 ردقألاو فرعألاو ؛ةعيرشلا يف ملعألا ىلإ عجري هنأ

 ةايحلل مهف عم ءاهدراوم يف اهماكحأ قيبطت ىلع

 كلت نم اهماكحأ ةفرعم هبلطتت يذلا ردقلاب اهنوؤشو
 دلقي نأ دلقملا ىلع بجي :ةزجوم ةرابعبو .ةلدألا

 .«ةلاحلا هذه يف نيدهتجملا نم ملعألا

 : مهنم «نورخآ عمج طاتحاو

 ١ :لاق 2«؛ىقثولا ةورعلا» ىف يدزيلا ديسلا »٠يجب

 .«طوحألا ىلع  ناكمإلا عم  ملعألا ديلقت

 :لاق ««ةليسولا ريرحت» يف ينيمخلا ديسلا - ؟

 .«طوحألا ىلع  ناكمإلا عم  ملعألا ديلقت بجي»

 :لاق .«تاءاتفتسالا ةبوجأا ىف ىئنماخلا ديسلا

 ىواتف فلتخت يتلا لئاسملا يف ملعألا ديلقت طوحألا»

 .؟هريغ ىواتف عم اهيف ملعألا

 ةورعلا» ىلع هتقيلعت يف ينيئانلا ازريملا هاوقو

 .؛مانألا ةياده» يف يدادغبلا ديسلاو .«ىقثولا

 ىلع ةرظن اهيف انيقلأ ىتلا ةعيرسلا ةلحرلا هذه دعبو

 هب لدتسا ام مهأ ضارعتسا ىلإ لقتنن «ةلأسملا خيرات

 «رييختلاو نييعتلا : نيمدقتملا نييأرلا نم لوق لكل موقلا

 .ثحبلا روحم نايب دعب نكلو

 يذلا روحملا نأ ءافثأ ةلوقنملا ىواتفلا ىف ءانيأر

 اهيف فلتخمت يتلا لئاسملا وه انه «ثحبلا هلوح رودي

 . نيدهتجملا نم هريغ نع ملعألا دهتجملا ىوتف

 هل وأ ءملعألا دلقي نأ يماعلا ىلع اهيف نيعتي لهف

 ءارآ نأ انيأرو .هريغ ديلقنو ملعألا ديلقت نيب ريختي نأ

 مزجلا  "؟ .نييعتلاب مزجلا-١ : نيب ددرتت اهيف ءاقفلا

 ديلقتلا ةئيمهأ

 .نييعتلاب طايتحالا 7 .رييختلاب

 نييعّتلا ةّلدأ

 وم ملعألا هبلقت نيت ىلع نا رادعما اهيقأ اذإ

 3 نيب هذرتت ةلايبتملا نأ ىلإ تفتلا: اذإ «ىهاعلا:نأ

 نم ديلقتو هديلقت نيب رييختلاو "  .ملعألا ديلقت نييعت

 ةيحان نم «كردي هنإف .نيرخآلا نيدهتجملا نم هاوس

 اتلك ىلع عورشمو ةجح وه ملعألا ديلقت نأ «ةيلقع

 دحأ وهف رييختلا وه بولطملا ناك نإ كلذو «نيتلاحلا

 .نيعتملا وهف نييعتلا وه بولطملا ناك نإو «نيرايخلا

 وه بولطملا ناك نإ ؛هنإف ملعألا ريغ ديلقت هسكعبو

 وه بولطملا ناك نإو «نيرايخلا دحأ رهف «رييختلا
 . نيعتم ريغ هنإف نييعتلا

 ةنقيتم هتيجحو ملعألا ديلقت ةيعورشم نأ ينعي اذهو

 ملعألا ريغ ديلقت ةيعورشم امنيب «لاح لك ىلع

 ملعألا ريغ ديلقت ناك اذإ ام لاح يف الإ متت ال هتيجحو

 .نيرايخلا دحأ

 يف نقيتملا ردقلا وه ملعألا ديلقت نوكي : هيلعو

 .نيبلا

 ال يذلا رمسمل ايلقعل اداهتجالا نم نول وهو

 عقاو ىلإ تافتلالا نم رثكأب ريكفت ةئوؤم ىلإ جاتحي
 . ةلأسملا

 داهتجالا اذه ىلإ دانتسالا ىماعلا عيطتسي 3 د انهو

 نليصوتي ىلا ةدقيدلا ةجبسلا ىلع ادامتغا هب ذحألاو

 .اهيلإ

 فيرشلا هركذ ام هيلإ فيضن نأ ءاضيأ ءاننكميو

 نأ وهو ؛ملاعملا بحاص لاثمأ هيلع هعبتو «ىضترملا

 قوثولا هل لصحي ةلأسملا ىلإ هجوتي امدنع ىماعلا

 .هريغ ىلإ عوجرلا نم ىوقأو رثكأ ملعألا ىلإ عوجرلاب
 ديلقت ىنعي) انهاه ةقثلا نألا» :«ةعيرذلا» ىفف

 .«دكرأو برقأ (ملعألا

 ىف ديلقت ال نأ ساسأ ىلع ىماعلا ىلإ ةبسنلاب اذه

 هيلإ هيدؤي امب مزتلي نأ يماعلا ىلع نأو .ديلقتلا ةلأسم



 ديلقتلا ةّيمعأ

 .ةحضاو رومأ نم هريكفت يف هيلإ لصوتي امبسح هتعانق

 نولئاقلا لدتسا دقف ىهقفلا ثحبلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 : ةيلاتلا ةلدألاب نييعتلاب

 :عامجإلا 1

 مدقتو . يناثلا ىقحملا ىلإ هئاعدا ةياكح تبسن دقو

 ل ةلأسملا يف فالخلا دوجول مات ريغ هنأ انم

 .«ةعيرذلا» ىف ىضترملا ديسلا ةحارص فالخلا اذه

 يف لوصفلا بحضور نا ةلاملا» نت غلاعملا وجع ايو

 دانتسا لامتحا هيلإ ًافاضم .مهريغو ؛«لوصفلا»

 بتكلا يف تركذ يتلا ةلأسملا كرادم ىلإ نيعمجملا

 دامتعالا مدعل ٍفاك اذهو «هتيدبعت ملعت الف «ثوحبلاو

 . هيلع

 :ءالقعلا ءانب - "

 نيلئاقلا ةلدأ ةدمع نإ» : يئثوخلا ديسلا انذاتسأ لاق

 ءانب وه هريغ عم فلتخا اذإ .ملعألا ديلقت بوجوب
 عوجرلا ىلع ترج دق» ءالقعلا ةريس نإف ,0دلقعلا

 ريغ يف دهاشملا وه امك ةفلاخملاب ملعلا دنع ملعألا ىلإ

 مل ةريسلا كلت نإ ثيحو .؛مولعلاو فرحلا نم ماكحألا

 اهنأ كلذب فشكتسنف ةسدقملا ةعيرشلا يف اهنع عدرب

 . عراشلا دنع ةاضمم

 ىلع ملعألا ىوتف تناك اذإ ام كلذ نم ىنثتسيو

 هل ةقفاوم ملعألا ريغ ىوتف تناكو .«طايتحالا فالخ

 ريغ ىتفأو ءدروم يف ةحابإلاب ملعألا ىتفأ اذإ امك
 اوناك نإو كلذ لثم يف ءالقعلا نإف ,بوجولاب ملعألا

 هاوتف نأل ال هنأ الإ «ًانايحأ ملعألا ريغ ىلإ نوعجري

 ءاجرب هب نوتأيف ؛طايتحالاب لمع هنأل لب مهدنع ةجح
 ملعألا ريغ هب ىتفأ ام دانسإ نكمي ال نذإ ؛عقاولا كرد

 هجولا اذهو ؛بوجولاو رمألا دصقب هب نايتإلاو هللا ىلإ

 يف ملعألا ديلقت بوجوب مكحلا يف هيلع دمتعن يذلا وه

 يف سورد : نع ةلقن هئإف 21١86 ص ء ايلقتلاو داهتجالا :رظنا 00(

 8/١. .ةعيشلا هقف
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 لا لحب
 .ديلقتلاو داهتجالا» هباتك ىف ردصلا ديسلا هشقانو

 فلام ىف فاه ادب توبث مدعب 80١2و 7

 نف ءالعمتلل ءان توبث مدع يف بيرال :لوقأ» :لاق

 هفالتخاب يليصفتلا ملعلا ةروص يف لضفألا ىلإ عوجرلا

 .هريغ عم يأرلا يف

 : نّيِبلا ماقم ناموقي نادهاش ىوعدلا هذهل كيفكيو

 لمع موزلب لضفألا بيبطلا ىتفأ اذإ : امهدحأ

 عقو لمعلا اذهب تؤي مل نإ :ًالئاق ءضيرمل يحارج

 لوضفملا بيبطلا ىتفأو .توملا ةرفح يف ضيرملا

 ببسي «ميظع رطخ لمعلا اذه يف هنإ :ًالئاق هفالخب

 اذه ىف نولمعي ءالقعلا نأ ىرت لهف . ضيرملا كاله

 مالكلا كلذكو !؟ءايمع ةعاط «لضفألا يأرب «فرظلا

 .ةروصلا هذه سكع يف

 .ةرهوج وأ «راد ةميق ةفرعم اودصق اذإ :امهيناث

 نمثب هريغ اهمّوقو «ليلق نمثب لضفألا موقملا اهمّوقف
 ىف ءالقعلا نأ ىرت لهف .نمثلا كلذ فاعضأ .ريثك

 !؟ددرتر لفات الزر ]مقالا لوعب ةرلادمب ةروصلا هذه

 .ةروصلا هذه سكع يف مالكلا كلذكو

 نم ىرخأ دهاوش دجن نيدهاشلا نيذه ليبق نمو
 ,ءالقعلا ةريس نإ .ءاربخلا فالتخا دنع ءالقعلا ةريس

 يأب نانئمطالاو قوثولا ىلع ليوعتلا يه ءرمألا اذه يف

 هب قوثوملا يأرلاف .لصح قيرط يأ نمو لصح يأر
 .«لوضفملا نم ارداص ناك نإو ء«هب نولمعي يذلا وه

 يأرب قوثولا مهل لصحي مل اذإو . طايتحالل ًافلاخمو

 ًاقناوم نييأرلا دحأ ناكأ ءاوس . طايتحالا ىلع مهلمعف

 كلذ نإف . .هل ًافلاخم نييأرلا الك ناك مأ « طايتحالل

 . قوثولا ىلع ليوعتلا وهو ءيلكلا كلذل قادصم ًاضيأ

 ىرقأ ىلع مهدنع لمعلاف طايتحالا نكمي مل اذإف

 .«امهيواست دنع رييختلا ىلع وأ .نيلامتحالا

 لوصأ يف سورد» :يباتك يف .تلوانت دق تنك

 .11/ : حيقنتلا قفز
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 ؟ءالقعلا ءانب» وأ «ءالقعلا ةريس' عوضوم ««ةيمامإلا هقف

 ىلع  ءالقع مه امب  مهقافتاو سانلا ينابت ينعي يذلا
 قافتالاو ينابتلا اذه مهدنع لكشي ثيحب نيعم كولس

 . ةماع ةيعامتجا ةرهاظ

 ةيعامتجالا ةرهاظلا ىف ذب ال هنأ .ءكانه .تحضوأو

 ةيلاقلا ريمادعلا دهام ناو عم قرش هولي وكف

 .ةيعرشلاو .ةينالقعلاو .مازلإلاو .ةيلومشلاو . ةيئاقلتلا

 ديدحت :ًالوأ : انيلع ًاليلد ءالقعلا ءانب نم ةدافتساللو

 .ةروكذملا طورشلا رفوت سامتلا مث . هنييعتو كولسلا

 ةريسلا لوحتت ةيعرشلا رصنع ىلع ةرهاظلا رفوتبو

 . ةعرشتم ةريس ىلإ ءالقع ةريس نم

 يماعلا عوجر وه ءانه .هنع ثحبن يذلا كولسلاو

 ؛ملاعلا ىلإ لهاجلا عوجر ةرهاظ لالخ نم هيقفلا ىلإ

 راع نأ ملعأل ا ديلتج نيننتلا وجنت ىلطروم له. :ةقرعمل
 ؟نيدهتجملا نم هريغل وأ هل عوجرلاب رييختلا وحن

 عاجرإ يف لثمتت ءانه ؛ةعرشتملا ةريسو
 ةاورلا ءاهقفلا نم مهباحصأ ىلإ مهعابتأ نيموصعملا

 نب دمحمو نمحرلا دبع نب سنويو مدآ نب ايركز :لائمأ
 .مهاوسو نيعأ نب ةرارزو ملسم

 يف نونوافتي اوناك .ءكش ريغ نمو «ءاهقفلا ءالؤهو
 ناك ولف .يملعلا ىوتسملا ثيح نم مهتاداهتجا

 كلذب نوموصعملا حّرصل ملعألا ديلقت وه بولطملا
 عاجرإلا دنع ملعألا ىلع اوّصنلو ؛ةيرظنلا ديعص ىلع

 ملو ءايرظن كلذب اوحّرصي مل املو .قيبطتلا ديعص ىلع
 .رييختلا وه مكحلا نوكي ءايقيبطت هيلع اوصني

 تاياورلا "' 

 ةلظنح نب رمع ةلوبقم :اهنم هب اولدتسا ام مهأو

 نع هيئات هللا دبع ابأ تلأس» :لاق ءيفوكلا يلجعلا

 ثاريم وأ نيد يف ةعزانم امهنيب انباحصأ نم نيلجر

 الجر راتخا دحاو لك ناك نإف :لاق نأ ىلإ . .امكاحتف

 ءامهقح يف نيرظانلا انوكي نأ ايضرف انباحصأ نم

 ؟امكثيدح يف افلتخا امهالكو ءامكح اميف افلتخاف

 ديلقتلا ةّيمهأ

 امههقفأو امهلدعأ هب مكح ام مكحلا : يئن لاقف

 ام ىلإ تفتلي الو ءامهعروأو ثيدحلا ىف امهقدصأو
01 

 ىلع هقفألا ميدقت بوجو ىلع تلد ثيح»
 ا

 دحاو ريغ «ىعدملا ىلع اهتلالد ىف ءشقان دقو

 يف ميكحلا ديسلا نذاعنا كم فءاهقفلا نم

 يذلا عزانتلا ةنيرقب  اهنإف» :لاق ١9/١( .؛كسمتسملا)

 يف ام ةنيرقبو ادبعت وأ ةقيقح ملعلا عم الإ نوكي ال
 - ةيجراخلاو ةيلخادلا تاحجرملا ىلإ عوجرلا نم اهليذ

 لمشتالو ؛.ةموصخلل لصافلا مكحلا يف ةرهاظ

 ريغ لصفلاب لوقلا مدعل هب ىوتفلا قاحلإو .ىوتفلا
 ةموصخلا لصف زاوج يف اهروهظ نأ عم .رهاظ

 نم رهظي امم نيددعتملا ماكحلا نم رداصلا مكحلاب

 يف ةدحولا رابتعال «هب لمعلا زاوج مدع باحصألا

 .«لمأتو ظحالف .ًارهاظ مهدنع يضاقلا

 ضعب يف ءاج دقف «يئوخلا ديسلا انذاتسأ مهنمو

 امنإ ماقملا يف اهنع ثوحبملا ةيملعألا نإ» :اهل هتشقانم

 ةيبسنلا ةيملعألا نأ ةهادبل ةقلطملا ةيملعألا ىه

 نوك نإف :هيلإ عوجرلا نيعت يف ةيفاك ريغ ةيفاضإلاو
 نم ملعأ وه نم دوجو عم هريغ نم ملعأ صخش
 .«ماقملا يف رثأ يأ هيلع بترتي ال امهيلك

 امنإ ةياورلا يف ةحجرم اهنأ تركذ يتلا ةيهقفألاو
 هيب مكح ام مكحلاا : زلكلغ هلوقل ةيفاضإلا ةيهقفألا يه

 هقفأ نيمكاحلا دحأ نوك نأ هانعمو .امههقفأو ءامهلدعأ

 مكاحلا يف ربتعي ال ذإ ؛ءاضقلا باب يف حجرم هريغ نم

 نحن ام يف ةيملعألا نم اذه نيأو ؛ةقلطملا ةيملعألا

 ضراعتو ءاضقلا باب يف ةحجرملا ةيملعألاف ؛هيف
 .«ءاقملا نف ةربغغملا ةيملعألا ريغ نيمكاحلا

 عم ؛ملعألا ديلقت نيعتل هب لدُتسا ام ةصالخ هذه

 .اهلوحو اهيف تاشقانم نم حرط ام

 ١1/١ : حيقنتلا قد



 ديلقتلا ةيهأ

 رييختلا ةّلدآ

 بحاص خيشلا هب لدتسا ام ركذن نأ ءانه ءانينغيو

 .رييختلاب لئاقلا رهاوجلا
 ءءاضقلا باتك «مالكلا رهاوج) هباتك يف ءاج دقف

 ةبيغلا باون يف مالكلا امنإ» :(50 - 47ص .4ج

 عم هديلقتو مهنم لوضفملا ىلإ ةعفارملا ىلإ ةبسنلاب
 :زاوجلا رهاظلاو ءهمدعو فالخلاب ملعلا

 ىلع عيمجلا ةيجح يضتقملا بصنلا ةلدأ قالطإل -

 . سانلا عيمج

 عم مهنم ءاتفتسالاو ءاتفإلا يف ةرمتسملا ةريسللو -

 . ةليضفلا يف مهتوافت

 سانلا نورمأي اوناك مهدوجو عم هلت ةمئألا نإف
 ملسم نب دمحمو ةرارز نم «مهباحصأ ىلإ عوجرلاب
 . مهريغو ريصب يبأو

 عم هباحصأ ضعب ءاضقلا يلوي ناك كُل هللا لوسرو

 يف لاق ,مهاضقأ وه يذلا ةئت نينمؤملا ريمأ روضح

 هلف هيلإ مكوحتو ةعقب يف مامإلا رضح ول» :(سوردلا)

 . ؛اعامجإ هريغ ىلإ مكحلا در

 نأ ىلإ ؛ديلقتلا ةأشن نايب يف ءانرشأ نأ فلسو

 «سانلا نوتفي نيغلبم فارطألا ىلإ لسري ناك كيو يبنلا

 وه نم دوجو عم ةنيدملا ىلإ ريمع نب بعصم هلاسرإك
 ىلإ نوعجري نوملسملا ناكو «ةباحصلا يف هنم ملعأ

 .ديلقتلا يف ءالؤه

 :ةصالخلاو

 .ةعرشنملا ةريس وه اذه انعوضوم يف «ليلدلا نإ

 لب ؛ملعألا ىلإ عوجرلا نيعت ىلع لدي ام اهيف سيلو

 ةيرادإلا ةءافكلا  ًاسماخ

 ءيش اهب نوكي ةلاح» :ةيمجعملا انتغل يف ةءافكلا

 .(أفك ةدام ؛ناتسبلا) «رخآ ءيشل  ًايواسم يأ - ًائفاكم

 ةيزيلحتإلا ةغللا يف اهلباقيو ءةاواسملا ينعت يهف

 /ا1١

 ةيلهألا ةثيدحلاانتغل يف ينعتو 289211

 نسحو ءيشلا ىلع ةردقلا» يهو (٠ 0010م ءاعهعع

 .(أفك ةدام ءسورال) «هفيرصت

 فيرصت اهب داريف 40مزمت5أءهانهم ةرادإلا امأ

 .رومألا ريبدتو نوؤشلا

 ديلقتلا عجرمل نوكي نأ يه ةيرادإلا ةءافكلاف

 نيملسملا نوؤش فيرصت ىلع اهب ردتقي يتلا ةيلهألا

 هتفيظو تاّمهم نم ءزج يه يتلا مهرومأ ريبدتو

 :لاثمأ . . ةيعرشلا

 .نادلبلاو فارطألا ىف ءالكولا نييعت ١

 .ةيعرشلا ةيلاملا قوقحلا ةيابج  "؟

 مدخي ام يف اهفيظوتو ةيلاملا قوقحلا عيزوت

 .نيملسملل ةحلصملا ققحيو مالسإللا

 . ًايملعو ًايرادإ ةيملعلا تازوحلا ىلع فارشإلا  ؛

 نم فقوملا قيقحت يف مكحلا وأ ءاتفإلا

 .اهيف هتملك لوقي نأ نيدلا ىلع ىتلا ةماعلا اياضقلا

 . ىرخأ رومأ نم هذه ىلإ امو
 نحن ءاندنع ديلقتلا عجرم نأ ىلإ اذه عجريو

 نع ةماعلا ةباينلا ةفيظوب مومي «ةيمامإلا رشاعم

 لوألا لوؤسملاو نيملسملا سأر وه يذلا :ئيقت مامإلا

 .ةيعرشلا مهاياضق رييستو مهنوؤش ةرادإ نع

 عقاو نم ةعبان ةيريوطت ةوطخ يفو ءذآلاو

 ددح «نيملسملا ةايحب اهتقالعو ةينيدلا ةيعجرملا
 نوؤشلا يف ةيعجرملا ةفيظو ردصلا ديهشلا انذاتسأ

 : ةيلاتلا

 ةينيد ةيبرت مهنم درف لك ةيبرتل لمعلاو «نيملسملا

 . يصخشلا هكولس يف ماكحألا كلتب همازتلا نمضت

 ىلع لمتشي ةمألا يف عساو يركف رايت داجيإ - ؟

 يساسألا موهفملا ليبق نم «ةيعاولا ةيمالسإلا ميهافملا

 بناوج ىتشل لماش لماك ماظن مالسإلا نأب دكؤي يذلا

 كلت زيكرتل بيلاسأ نم نكمي ام ذاختاو ؛ةايحلا
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 .ميهافملا

 لمعلل ةيمالسإلا ةيركفلا تاجاحلا عابشإ

 ةيمالسإلا ثوحبلا داجيإ قيرط نع كلذو ؛يمالسإلا
 «ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا فلتخم 1 ةيفاكلا

 نه ملا نبأ وانما! ويم ةيوكملا كادر اهيلو
 وحن ىلع يمالسإلا هقفلا قاطن عيسوتو ؛ةيعامتجالا

 .عيرشتلاب ةايحلا بناوج لك دم ىلع ارداق هلعجي

 . ةريبكلا ماهملا هذه ىوتسم ىلإ لكك ةزوحلا ديعصتو

 فارشإلاو ؛يمالسإلا لمعلا ىلع ةموميقلا - ؛

 ءاحنأ فلتخم يف هللا ليبس يف نولماعلا هيطعي ام ىلع

 اهنم قح وهام دييأتو ءميهافم نم يمالسإلا ملاعلا

 .أطخ وه ام حيحصتو ؛هدانسإو

 ىندأ ىلإ عجرملا نم ةيبلاعلا زكارم ءاطعإ 4
 ءاهحلاصم ينبتب ةمألل ةيدايقلا ةفصلا ءاملعلا بتارم

 نيلماعلا ناضتحاو ءاهتياعرو سانلا اياضقب مامتهالاو
 مقالا ليست

 «ةينيد ةسسؤم اهرابتعاب ؛ةيعجرملا ريوطت لثمتيو
 : ةيلاتلا رومألا يف

 موقي يذيفنتو يطيطخت يلمع زاهج داجيإ :ًالوأ
 «لمعلا ميسقتو .ءصصختلاو ةءافكلا ساسأ ىلع

 ءوض يف ديشرلا يعجرملا لمعلا تالاجم لك باعيتساو
 ْ ١ .ةددحملا فادهألا

 ربعت يتلا ةيشاحلا نم ًالدب لمعلاب زاهجلا اذه موقيو
 مهتعمج صاخشأ نم نوكتي لجترم يوضع زاهج نع
 ةينهذب ةينآلا تاجاحلا ةيطغتل ةيعيبطلا فورظلاو فدصلا

 .ةحضاو ةددحم فادهأ نود نمو «ةيئيزجت

 لماكتت «ةددعتم ناجل ىلع زاهجلا اذه لمتشيو

 لمعلا تاناكمإ لك بعوتست نأ ىلإ جيردتلاب ومنتو
 . يعجرملا

 ىلثم ةروص اهفصوب ؛ةيلاتلا ناجللا ركذن نأ نكميو

 ةيعجرملل يلمعلا زاهجلا هيلإ لصي نأ يغبني ىلعأ ًافدهو

 .١6١١ص ,اط . ىنامعنلا .ردصلا دههشلا 000

 ديلقتلا ةّيمهأ

 .هلماكتو هرّوطت يف ةحلاصلا

 يف يساردلا عضولا رييستل ناجل وأ ةنجل- ١

 لبق ام ةسارد ميظنت سرامت يهو ؛ةيملعلا ةزوحلا

 ددحتو «جراخلا تاسارد ىلع فارشإلاو ؛«جراخلا)

 لعجتو «ةيساردلا بتكلا عضتو .؛ةيساردلا داوملا

 حيتي يذلا ىوتسملاب ةّيوزوحلا ةساردلا جيردتلاب

 ةيعجرملا فادهأ قيقحت ىف ةمهاسملا ةزوحلل

 تانايعالا قف كامرا نا دمع اروو نع نعل
 ةيمنتو تاغارفلا ليمكت يف ىعستو «ةبلطلل ةيفارغجلا
 ْ .ددعلا

 رئاود داجيإ اهفئاظوو «يملعلا جاتنإلل ةنجل  ؟

 هعيجشتو اهريس ةعباتمو ثوحبلا ةسراممل ةيملع

 ىلع رفاوتلاو «مالسإلاب لصتي امب يملعلا ركفلا ةعباتمو

 بلج يف ريكفتلاو ءاهريغ وأ ةلجمك ءيش رادصإ

 تناك اذإ اهعم نواعتلا وأ ةزوحلا ىلإ ةؤفكلا رصانعلا

 . جراخلا يف

 ءاملع نوؤش نع ةلوؤسم ناجل وأ ةنجل

 مهنكامأو مهئامسأ طبضو ؛«ةطبترملا قطانملا

 مهتالاصتاو مهكولسو مهريس عبتتو ؛مهتالكوو
 ةباتكو «تاغارفلاو تاجاحلاو صئاقنلا ىلع عالطالاو

 . عجرملا بلط دنع وأ ؛بيتر تقو يف يلامجإ ريرقت

 تاالص داجيإل ىعست يهو «تاالاصتالا ةنجل

 ءزكرملا عم لصتن مل يتلا قطانملا يف ةيعجرملا عم

 تاناكمإ ةساردو قطانملا ءاصحإ اهتيلوؤسم يف لخديو

 وتتم رع ابر دققت" فس ةاعمباو الاه لاهنإلا
 قطانملا حيشرتو ءرخآ ىوتسم ىلع وأ ءعجرملا ليثمت
 ةعباتم يلوتو ؛ملاعلا لبقتل ةدعتسم تحبصأ يتلا

 يف لاصتالا ءاهتيحالص يف لخديو .كلذ دعب ةريسلا

 فلتخم يف ءاملعلاو نيركفملا عم ةحيحصلا دودحلا
 ةدافتسالاو «ءبتكلاب مهديوزتو «يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ

 . جحلا ةصرفك تابسانملا نم

 ىلع فرعتلاو ؛يمالسإلا لمعلا ةياعر ةنجل 5

 لك نع ةركف نيوكتو ؛يمالسإلا ملاعلا يف هقيداصم



 ديلقتلا ةّيمهأ

 .ةجاحلا دنع ةنوعملاو حصنلا لذبو «قادصم

 طبضو ؛لاملا ليجستب ىنعت يتلا ةيلاملا ةنجللا -

 دراوملا ةيمنت يف يعسلاو «نييلام ءالكو داجيإو ءهدراوم
 ةمزاللا فراصملا ديدستو ؛لاملا تيبل ةيعيبطلا

 او ليجستلا عم ءزاهجلل

 نم ىوتسملا اذه ىلإ زاهجلا غولب نأ يف كش الو
 ءدمألا ليوط روطت ىلع فقوتي صصختلاو عاستالا

 نود نمو ًادودحم زاهجلا أدبي نأ يعيبطلا نمو

 مدعو .ةيعجرملا قاطن نيضل ًاعبت ةيدح تاصصخت

 ام امه قيبطتلاو ةسرامملاو ؛يفاكلا بيردتلا دوجو

 عبسوتلا ىلع دعاسيو ؛لمعلا لالخ نم تايلباقلا رولبي
 .صصختلاو

 لعجي ةيعجرملل قيقح يقفأ دادتما داجيإ :ًايناثو

 يلثمم عيمج ىوق هيف بصنت .ًايوق ًاروحم اهنم
 ةيعجرملا نأل ؛ملاعلا يف اهيلإ نيبستنملاو ةيعجرملا

 ايعاو ًايرييغت المع سرامتو «ةريبك افادهأ ىنبتت امنيح

 نم نكمم ردق ربكأ بطقتست نأ نم دب ال ةمألا يف

 لكشبو جيردتلاب ضرفتو «كلذ يف هب نيعتستل ذوفنلا
 ين اهيلثمم لك ىلع فادهألا كلت قيرط يف ريسلا رخآ

 ىلإ ًابيرقت ةعيشلا ءاملع لك باستنا نم مغرلابو «ملاعلا
 رثكأ يف هنأ حوضوب ظحالي شاعملا عقاولا يف عجرملا

 ررحملا قلخي ال ءيلكشو يرظن باستنا نايحألا

 .حضاو وه امك «بولطملا

 ةسرامملا لكش ريوطت قيرط نع متي كلذ جالعو
 هلمع سرامي ًايخيرات عجرملاف ءيعجرملا لمعلل

 ىوقلا لك رعشت ال اذهلو ؛ةيدرف ةسرامم هلك يعجرملا

 ةيلوؤسملا يف هعم ةيقيقحلا ةكراشملاب هيلإ ةبستنملا
 ْ . فقوملا يف هعم داجلا نماضتلاو

 مضي سلجم لالخ نم هلمع عجرملا سرام اذإ امأ

 مجرملا طبرو ءاينيد هل ةلثمملا ىوقلاو «ةعيشلا ءاملع
 يعجرملا لمعلا نوكي فوسف «سلجملا اذهب هسفن

 نع ةباين اهفصوب اهسفن ةيعجرملا تناك نإو ءًايعوضوم
 ةمئاقلا ةباينلا هذه نأ ريغ ءعجرملا صخشب ةمئاق مامإلا
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 ددحتي امنإو «ةسرامملا بولسأ هل ددحت مل هصخشب

 .ةماعلا حلاصملاو فادهألا ءوض يف بولسألا اذه

 نوصي ةسرامملا نم يعوضوملا بولسالا اذهبو
 «ةيصخش تالاعفناب رثأتلا نم يعجرملا هلمع عجرملا

 لك رعشي ذإ «نيريبك نيّيعقاو ادادتماو ادعب هل يطعيو

 لمحت يف ةكراشملاو نماضتلاب عجرملا يلثمم

 ةيعجرملا ةسايس ذيفنتو ؛يعجرملا لمعلا تايلوؤسم
 . سلجملا كلذ لالخ نم ررقت يتلا ةحلاصلا

 يتلا ناجللا كلت سلجملا اذه مضي فوسو

 . ةيعجرملل يلمعلا زاهجلا اهنم نوكتي

 .ةطقنلا هذه عم ةقباسلا ةطقنلا يقتلت اذهبو

 لمعلل ةيدرفلا ةسرامملا كولس يف ناك نئلو

 نامضو .؛كرحتلا ةعرسك ءايازملا ضعب يعجرملا

 رصانع بّرست مدعو .ظفحلاو طبضلا نم ربكأ ةجرد

 .«يعجرملا لمعلل طيطختلا ىوتسم ىلإ ةحضاو ريغ
 .مهأو ربكأ رخآلا بولسألا ايازم نإف

 يدرفلا بولسألا تاذ ةيعجرملا ىلع قلطن نحنو

 ةيعجرملا ىلعو ؛«ةيتاذلا ةيعجرملا» مسا ةسرامملا يف

 ةسرامملا ىف ىعوضوملا وأ كرتشملا بولسألا تاذ

 0 .«ةيعوضوملا ةيعجرملا" مسا
 ةيتاذلا ةيعجرملا نيب قرفلا نأ رهظي اذكهو

 عجرملا صخش نييعت يف سيل ةيعوضوملا ةيعجرملاو
 بئان وه ًامئاد عجرملا صخش نإف .ءيعقاولا يعرشلا

 . مامإلا

 لداعلا ملعألا قلطملا دهتجملا وه مامإلا بئانو

 . ةباينلا تابلطتمب ريبخلا

 زكرم «ىه» ثيح نم «ةيعجرملا نأ ىنعياذهو

 نيتيفتجرملا نيب قرفلا امنإو ءًامئاد ةيناد مامإلل ةباينلا
 .ةسرامملا بولسأ يف

 ال ةحلاصلا ةيعجرملل ىنمز دادتما داجيإ :ًائلاثو

 همن ةايسع نع هنادلد وسارلا ورقلا «ايفعذلا بش

 فادهأب نمؤملا حلاصلا ناسنإلا يف ةيعجرملا كلتل

 ةيعجرملا لاقتناب لمعلا سكتني الثل ,ةحلاصلا ةيعجرملا
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 ةيعاولا اهفادهأب نمؤي ال نم ىلإ .

 حلاصلا عجرملل لاجملا ْأّيِهُي نأ نم ًاضيأ دب الو

 ىهتنا ثيح نم هتايلوؤسم ةسرامم أدببل .ديدجلا

 ءرفصلا نم أدبي نأ نم الدب قباسلا ماعلا عجرملا

 . ةيبناج دوهج نم هبلطتت امو ةيادبلا هذه قاشم لمحتيو

 دوهجلا هذهب ظافتحالا ةيعجرملل حاتياذهبو

 .ىدملا ليوط طيطختلا نم ناولأ ةسراممو «فادهألل

 ؛ةيعوضوملا ةيعجرملا لكش قيرط نع كلذ متيو

 .طقف عجرملا دجوي ال ةيعوضوملا ةيعجرملا راطإ يف ذإ

 يعجرملا لمعلا سرامي زاهج نم مضي امب سلجملا

 امأ .تومي يذلا رصنعلا وه عجرملا صخشو .ديشرلا

 ةجرد ىلإ ًايبسن ًانامض نوكيو ؛تباث وهف عوضوملا

 ؛«يعجرملا لمعلل هتسرامم مكحب  زاهجلاو سلجمللو

 ىلع ًامئاد ةردقلا هب ةمألا ةقثو .هتالصو .هذوفنو

 اذكهو ؛هبناج ىلإ ةمألا ةقث بسكو .هحشرم دانسإ

 قيرط يف ةطقنلا هذه عم ناتقباسلا ناتطقنلا يقتلت

 ١ 630 ا

 وه (هدقت)ردصلا ديهشلا انذاتسأ هركذ يذلا اذهو

 ت) ديفملا خيشلا ةسراممل ةدوع وأ دادتما  ةعفاو يف

 ىضترملا فيرشلا هاذيملت دعب نم هيلع راسو عقار

 2600 د ا

 ةماعلا ةباينلا عقاول ًاديسجت ناك ديفملا خيشلا عينصو

 لئاسم نع اهيف هلأسي ءهل بوقعي نب قاحسإ ةبتاكم
 امأو . ..هنع تلأس ام امأ» : لاق دقف .ةدع

 هاقلت ثيح .؛مهيلع هللا ةجح انأو مكيلع يتجح

 .1648و 7١١ص ؛:يىنامعنلا ءردصلا ديهشلا )١(

 ديلقتلا ةّيمهأ

 ينيلكلا :هل ةثالثلا مالعألا ةياورل لوبقلاب انباحصأ

 - ءاملعلا نم دحاو ريغ هلمحو ؛يسوطلاو قودصلاو

 بصنمو ءاتفإلا بصنم ةدارإ ىلع  ةلالدلا ثيح نم

 - ىرخألا ثيداحألا مضبو .مكحلا بصنمو ءاضقلا

 .ةلالدلا هذه متت هل ةرسفم نئارق اهفصوب هيلإ  ةيتالا

 نم هعضو ام يف ءردصلا انديس ظحال دقو

 يراضحلا روطتلا قراوف «هالعأ ىف ةروكذملا طوطخلا

 .هنم دب ال يعيبط رمأ وهو را حف علال

 «ينيدلا عجرملا يف طرشلا اذه رفوت كاردإو

 هدوجو قيقحتو «يعوب هرفوت سامتلا ىلإ ةقالطنالاو
 هتاوطخ يف نآلا وه ءةيدجو صرحب يلمعلا عقاولا يف

 . لماكلا دجاوتلا ىلإ ةداجلا

 طرشلا اذه رفوت موزل ىلع اهب لدتسي يتلا ةلدألاو

 راصتخاب يهو «ةيلقنو ةيلقع هيقفلا ةيالو ةلدأ يف

 .ءاملعلا يديأ ىلع ماكحألاو رومألا يراجم :زيكرتو

 يف «ينارحلا خيشلا هاور فيرشلا ثيدحلا اذه

 . هلكت نيسحلا هللا دبع ىبأ نع ؛««لوقعلا فحتا هباتك

 :لات ؛هرصع ءاملع اهب بطاخي ةليوط ةبطخ# نم
 سانلا مظعأ متنأو : هلكت نينمؤملا ريمأ نع ىوريو

 متنك ول ءاملعلا لزانم نم هيلع متبلغ امل ةبيصم

 يديأ ىلع ماكحألاو رومألا يراجم نأب كلذ ,ءنورعشت

 متنأف ؛همارحو هلالح ىلع ءانمألا هللاب ءاملعلا

 مكقرفتب الإ كلذ متبلس امو «ةلزنملا كلت نوبولسملا

 «ةحضاولا ةنيبلا دعب ةنسلا يف مكفالتخاو ؛«قحلا نع

 هللا تاذ يف ةنوؤملا متلمحتو ىذألا ىلع متربص ولو

 مكيلإو ءهردصت مكنعو درت مكيلع هللا رومأ تناك

 ."مكتلزنم نم ةملظلا متنكم مكنكلو .عجرت
 دوصقملاو» :هلوقب يرظتنملا خيشلا هيلع قلعو

 ءاهقفلا : همارحو هلالح ىلع ءانمألا هللاب ءاملعلاب

 .«فيلاكتلاو ةعيرشلاب نومزتلملا

 ىف تعقو ةيربخ تناك نإو ةلمجلا نأ رهاظلا»و

 رومأل عجرملا نأ داريف .فيلكتلا نايبو ءاشنإلا ماقم

 نكلو «نيمزتلملا ءاملعلا مه نوكي نأ بجي نيملسملا



 ديلقتلا ةبرهأ

 نم مهرارفو ةنسلا يف مهفالتخاو حلا يف مهقرفت

 مدع :ىرخأ ةرايعبو . .ةايحلاب مهباجعإو توملا

 مهطلسو مهتلزنم نم ةملظلا نكم دق فيلاكتب مهمازتلا
 .27«نيملسملا ىلع

 . لسرلا ءانمأ ءاهقفلا -

 نع ميهاربإ نب يلع نع «يفاكلا» يف ينيلكلا هاور

 : هيئات هللا دبع يبأ نع ينوكسلا نع يلفونلا نع هيبأ
 مل ام لسرلا ءانمأ ءاهقفلا» : كي هلل لريضر لاق :لاق»

 . «ايندلا يف اولخدي

 ؟ايندلا يف مهلوخد امو ؛هللا لوسر اي :ليق

 مهورذحاف كلذ اولعف اذإف ,ناطلسلا عابتا :لاق

 . ؛مكنيد ىلع

 اذه ىلع انؤاهقف دمتعا دق هب قوثوم ينيلكلا دنسو
 .هقفلا نم ةفلتخملا باوبألا يف دنسلا

 .لسرلا نوؤش مهأ نأ وه ةياورلاب لالدتسالا نايب

 هللا ماكحأ نايب» :ةثالث ؛ قلتمركألا انلوسر مهنمو
 ةيعامتجالا ةلادعلا ءارجإو ءتاموصخلا لصفو :ىلاعت

 هنيناوقو ىلاعت هللا ماكحأ ساسأ ىلع ةقح ةلود ةماقأب

 لسرلا نأش سيلو ؛ قوهللا لوسر عنص امك ةلداعلا

 . '"”«طقف هللا ماكحأ نايب درجم

 :امه نارمأ اذه مزالو

 ةدعاسملا ءاوجألا اورفوي نأ نيملسملا ىلع نإ ١

 . مكحلا ءاهقفلا يلوتل

 ردقبف .ءكلذل فورظلا ةاتاوم مدع ةلاح يفو

 ةياعرب هيقفلا مايق وهو «نكمملا ققحت ردقو ناكمإلا
 .افنآ هانركذ ام دودح يف نيملسملا نوؤش

 ةءافكلا طرش ىلع هيقفلا رفاوت نم دب ال- ؟

 يتلا ةريطخلا ةيلوؤسملا هذهب مايقلا نم نكمتيل «ةيرادإلا
 .هب تطينأ

 .445و 444/١ «هيقفلا ةيالو ىف تاسارد )١(

 .الكو 176 ص سستم قفز

 : يلاتلا لكشلاب اذه متيو

 ًارفوتم ناكو «ملعألا ديلقت بوجوب انلق نإ ١
 . هيف ةنّيعتم ةيعجرملاف «طرشلا اذه ىلع

 وه ناك نكلو «ملعألا ديلقت نيعتب لقن مل نإ
 هيف ةنّيعتم ةيعجرملاف ءروكذملا طرشلا ىلع ًارفوتم
 .ًاضيأ

 ملعألا نكي ملو ملعألا ديلقت نييعتب لقن مل نإ - "٠

 نم اوراتخي نأ نيملسملا ىلعف «طرشلا اذه ىلع ًارفوتم

 . طرشلا اذه ىلع ًارفوتم نيدهتجملا نم هنوري

 ؛ءانمألا ءاربخلا ءاهقفلا قيرط نع هحيشرت متيو

 امب داهتجالا ةجرد نم نيبيرق مأ نيدهتجم اوناك ءاوس

 ريغو طرشلا اذه ىلع رفوتملا نيب زييمتلل مهلهؤي

 . هيلع رفوتملا

 ليوطلا اهخيرات يف ؛ةيمامإلا ةيعجرملا ترم دقو
 ةلثمم جذامنب ءاذه انرصع ىتح ديفملا خيشلا ةماعز ذنم

 ىضترملا هيذيملتو ديفملا خيشلا نم اءدب ؛ةعئار

 لوألا ققحملاو سيردإ نباب ًارورمو ءيسوطلاو
 يناهبهبلا ديحولاو يناثلا ققحملاف يلحلا ةمالعلاو

 دمحم ازريملاو ريبكلا رفعج خيشلاو مولعلا رحب ديسلاو
 .خلاو . . يزاريشلا نسح

 نيتدئار نيتبرجت انشياع رضاحلا انرصع يفو

 ةيعجرمو ينيمخلا مامإلا ةيعجرم يف اتلثمت نيتمهم
 .ردصلا ديهشلا

 ىلعأ ىلإ ةيعجرملاب لصت نأ ىلوألل ردق دقف
 .يمالسإلا مكحلا وهو ءاهتاجرد

 ةيعجرملل ةماعلا طوطخلا عضت نأ ةيناثللو

 أدبت نأو ءاهتابلطتمو اهتالاح ىمسأبو ةيجذومنلا
 طخ اهيف تدهتسا ةسوردمو ةينأتم تاوطخب قيبطتلا

 ةيملاعلا ةيلايربمألا رئاود دصرت نأ الإ «ينيمخلا مامإلا

 دئاقلا عجرملا عقو ثيح ؛ةريسملا ةلصاوم نود تلاح

 هتاعلطتو ةءانيلا هراكفأ ديهش ء.هداوج ةوهص ىلع نم

 . اهل هللا هدارأ ام ىلإ ةمألا هذهب عولطلل ةيلبقتسملا

 اولذب نيذلا نيملاعلا ءاملعلا ةمحر هللا همحر
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 يف هللا ةملك ءالعإ ليبس يف مهداهتجاو مهدهج

 .ضرألا

 ةبآ دئاقلا عجرملا يف هديطوو لمألا ريبكل انل نإو

 ةمألل ققحي نأ يف يئانماخلا ديسلا ىمظعلا هللا

 هذه طخ ىف ةيرارمتسالا نم هيلإ وبصت ام ةيمالسإلا

 ْ . ةحلاصلا ةديشرلا ةيعجرملا

 ةايحلا  ًاسداس

 داهتجالا) هباتك يف ءردصلا اضر ديسلا لوقي

 رهتشا ىتلا فاصوألا نموا :(١5١ص .ديلقتلاو

 الف .ةايحءلا : ىتفملا ىف ةيمامإلا ةعيشلا نيب اهطارتشا

 بحاص كلذب حرص دق . . .هديلقت زاوج يف لاكشإ

 .«لوصفلا

 ةلأسملا يف ثحبلا خيرات

 ملع يف ءانباحصأ بتك نم انيلإ لصو ام مدقأ نإ

 : يه ثحبلاب ةلأسملا لوانتت اهنأ عقوتملاو .هقفلا لوصأ

 .ديفملا خيشلا رصتخم -

 . يسوطلا خيشلل ةدعلا -

 «ةدعلاو ةعيرذلا ىنعأ «ناريخألا ناباتكلا ركذ دقو

 ةفص اهنم اًدعي ملو ؛(ديلقتلا عجرم) يتفملا تافص

 . ةايحلا

 نبا ديسلا طرشلا اذه ركذل ضرعتي مل كلذكو

 ىف ردصلا ديسلا ركذ اميسح ««؛ةينغلا» هباتك ىف ءةرهز

 . «ديلقتلاو داهتجالا» هباتك

 «جراعملا» اباتك نيمدقتمل ١ابتك نم يدي نيبو

 ًاضيأ امهو «يلحلا ةمالعلل «ئدابملا»و يلحلا ققحملل

 . طرشلا اركذي مل

 دنع ةلأسملا ىف ثحبلل : عيرسلا بتتلا نم ءودبيو

 نرقلا يف الإ اهيف ثحبلا رثي مل هنأ «ةيمامإلا انباحصأ

 . ةلأسملا يف هثحب يناثلا ديهشلل ردص امدنع رشاعلا

 ديلقتلا ةيمهأ

 نم لوأو» :(40 ص «تاهبشلا ةليزم) شماه ىفف

 يناثلا ديهشلا وه ءادتبا تيملا ديلقت نم عنملا باب حتف
 كلذل اهدقع ةلاسر ىف هيلع ىلاعت هللا ناوضر -

 اقل ىلع هعرحأت نعد دقو «ضرغلا

 ت) يفيرغلا نيسح ديسلل «ةينغلا» باتك يفو
 يف اهيف لادجلا رثك امنإ ةلأسملا هذهو» :(ه١

 ناونع هقفلا لوصأ نم اهل سيلو ءروصعلا هذه

 . «دمتعي

 ىلع ؛ةينس ةيلوصأ بتك نم يدل ام يف ءرثعأ ملو
 يزارلا رخفلا هركذ ام الإ ةلأسملل ضرعتلا نم ءيش

 .دهتجملا ريغ نأ يف اوفلتخا» ةهلرق 0م(

 ؟؛ريغلا نع هبكحي امب ىوتفلا هل زوجت له

 . يح وأ تيم نع يكحي نأ امإ :ولخي ال” :لوقنف

 ال هنأل هلوقب ذخألا زجي مل تيم نع ىكح نإف

 هفالخ عم دقعني ال عامجإلا نأ ليلدب «تيملل لوق
 هل قبي مل هنأ ىلع لدي اذهو ءهتوم عم دقعنيو اح

 7١7/5(. ؛لوصحملا) «هتوم دعب لوق

 «ئدابملا» باتك يف ةرابعلا هذه ىدص ددرت دقو

 7” 18ص يف) اح كح .(هال6١1 ت) يلحلا ةمالعلل

 هيكحي امب دهتجملا ريغ ىتفأ اذإ» : (ةيناثلا لاقبلا ط نم

 ذخألا زجي مل تيم نع يكحي ناك نإف .دهتجملا نع

 عم دقعني ال عامجإلا نإف ,تيملل لوق ال ذإ هلوقب

 .«هتوم دعب دقعنيو .ايح هفالخ

 يلاتلا مالكلا أرقن روكذملا ئدابملا شماه يفف

 ليلد» :همدعو عامجإلا داقعنان ةمالعلا لوق ىلع اقيلعت

 .«تيملل لوق ال نأ ىلع

 ال نأ عامجالا داقعنا يف طرتشي :كلذ حيضوت»

 ثيح هلوق رابتعا ىلع لدي اذهو .هل ًافلاخم دحأ نوكي

 ةبسنلاب اذه . .هفالخ ىلع عامجإلا داقعنا نم عنمي

 . يحلل
 هلوق ناك ول عامجإلاب هلوق رضي الف تيملا امأو

 ول ذإ هلوق رابتعا مدع ىلع لدي اذهو «عامجولل افلاخم
 . «عامجإلاب ارضم هفالخ ناكل كلذك نكي مل



 ديلقتلا ةئمهأ

 ةرهش ةروهشملا ةرابعلا تذخأ يزارلا لوق لثم نمو

 .«تيملاك تيملا لوق» : يهو لاثمألا

 اهدنع فقي نأ ةرابعلا هذهل ةرهشلا هذه تضتقا دقو

 اهل صصخيو (ه177١1 ت) يدابارتسالا ثدحملا

 نم ١:ة9ص يف) لاق ءةيلدملاهدئاوف نم ةدئاف

 هيقمملاو يوارلا هيقفلا نيب قرفلا نايبل (ةعوبطملا

 انباحصأ نم نيرخأتملا نيب رهتشا ام : ةدئاف» : دهتجملا

 هتوم دعب هب لمعلا زوجي ال «تيملاك تيملا لوق» نأ نم
 . ىنظ طابنتسا ىلع ىنبملا هنظ هب دارملا

 ىلع ةينبم يهف انباحصأ نم نييرابخإلا ىواتف امأو
 تومب تومت الف نيبلا همزال وأ ثيداحألا حيرص وه ام

 . ىتفملا

 يف درو ثيدح ىلع ًاينبم ناك يذلا اهضعب «معن

 رهظ اذإ هب لمعلا عطقني ةيقتلا باب نم عقاولا

 ىلع ةينبملا نيرخأتملا ىواتف اذكو . ةيئت يدهملا

 .؛مهيدلقم ىلع بعص "'ريمسل هلا نيب زييمتلا نكل

 ةلأسملا ىف فيلأتلا

 ةباتك ةلأسملا يف بتك نم مدقأ نأ ودبي ام يف - ١

 .(ه95757 ةنس ىفوتملا) ىناثلا ديهشلا وه ةلقتسم

 لقتسم لكشب ةلأسملا ىف بتك ام نأ ًاضيأ ودبيو

 ؛«تاومألا ديلقت» وأ «تيملا ديلقت» ناونع تحت ناك

 ؛نيرحبلا ةؤلؤل) يف ينارحبلا ثدحملا لاق

 بتكلا نم (يناثلا ديهشلا ينعي) هلو» : (8768 ص

 .؟تيملا ديلقت زاوج مدع يف ةلاسر . . تافنصملاو

 255 / «ةعيرذلا) يف ينارهطلا انخيش لاقو

 يناثلا ديهشلا يلع نب نيدلا نيز خيشلل «تيملا ديلقت»

 ديلقت زاوج مدعل ًاهجو رشع ينثا هيف ركذ ء(ه477 تر

 .؟تيملا

 نسح خيشلا هلجن فلأ يناثلا ديهشلا دعب نمو - ؟
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 ملاعملا بحاصب فورعملاو (ه١١١١ ةنس ىفوتملا)

 انخيش لاق ؛هيبأ رثأل ءافتقا ةلأسملا ىف ةلاسر

 :تيملا ديلقت» :(218/4 ةغيرذلا) يف :يتارهطلا
 ت) ملاعملا بحاص نيدلا نيز نب نسح خيشلل

 مدعو «تيملا ديلقت زاوج مدع هيف راتخا ء(ها١١٠

 هذيملت هدر اذلو «نيفلكملا ىلع هيف قّيضو «ءيزجتلا

 .ةلأسملا هذه يف يتآلا هباتكب فيطللا دبع خيشلا

 .«باتكلا اذه رخآ يف ؛«ملاعملا بحاص لاحأو

 ىف ديدسلا لوقلا ةاكشم» هباتك ىلإ بلاطملا ليصافت
 ١ . «ديلقتلاو داهتجالا

 لوقلا ةاكشم» 7١/ 5١0(: .ةعيرذلا) يف هنع لاقو

 ملاعملا بحاصل «ديلقتلاو داهتجالا ىنعم يف ديدسلا

 نيدلا نيز نب نسحلا روصنم يبأ نيدلا لامج خيشلا
 .«ه١١١٠١ ىفوتملا يناثلا ديهشلا

 نيز نب نسحلا نب دمحم نب يلع خيشلا هديفح لاق
 ام يف بهذو يدنع ناك هنأ (ةروثنملا ةردلا) يف نيدلا

 قّيض يتلا تيملا ديلقت يف هتلاسر ريغ وه» :لوقأ
 :كلاهملا يف مهعقوأو كلاسملا نيفلكملا ىلع اهيف
 يعماجلا فيطللا دبع خيشلا هذيملت اهيلع فقو املو

 اهيف ضرعتو تيملا ديلقت يف ةلاسر بتك يلماعلا
 .«ةلأسملا يف هذاتسأ م فيحتللا

 لمعلا زوجي لهو» : 9١0”7( ص ءملاعملا) يف لاقو

 ىلع قابطإلا باحصألا رهاظ ؟تيملا نع ةياورلاب
 .«؛هزاجأ نم فالخلا لهأ نمو .همدع

 خيشلا نبا فيطللا دبع خيشلل «تيملا ديلقت - ''

 دمحأ نيدلا باهش خيشلا نبا يلع نيدلا رون

 انخيش هيلإ راشأ يذلا ملاعملا بحاص ذيملت . يعماجلا

 ىلع درلا يف هفلأ هنأب - قبس ام يف  ةعيرذلا بحاص
 ١ ا يعاب هذاتسأ باتك

 هفوقو دعب هبتك هنأ هلوأ يف ركذ» :«ةعيرذلا» يف لاق

 ىلع اهيف قيض يتلا ملاعملا بحاص هخيش ةلاسر ىلع

 .«كلاهملا يف مهعقوأو كلاسملا نيفلكملا



 غ1١

 ىلإ رشاعلا نرقلا نم ةبقحلا هذه نأ ودبيو -؛

 ثحبلا ىرثأ يذلا يركفلا كرتعملا تناك رشع ثلاثلا

 .ةلأسملا هذه يف

 /4 «ةعيرذلا) يف ينارهطلا انخيش هركذ ام اذه نمو

 نب دمحم خيشلل «تيملا ديلقت» باتك :لاثمأ نم (747

 طبس دمحم خيشلا ذيملت يفجنلا يلماعلا سابع نب رباج
 . ؛هتمرحب هيف حّرص ؛(ه1١٠"*٠١ ت) يناثلا دهيشلا

 ةعيرذلا بحاص ركذي ةروكذملا ةبقحلا يفو ©

 ققدملل .هل لوق ال هنأو تيملا ديلقت» :(765/4)

 ت) ىناوريشلا نسحلانبدمحمازريملا

 ١ .0(2..(ها94١١

 رحلا نسحلا نب دمحم خيشلل «تيملا ديلقت ١

 .(ه5١١١ ت) يلماعلا

 نم نيدهتجملا لوق ةيجح يف ةايحلا عبنم
 رشن (ه7١١١ ت) يرئازجلا هللا ةمعن ديسلل «ءتاومألا

 .بيطخلا يلع دمحم قيقحتب ه1744١ ةنس دادغب يف

 هللا دبع نب ناميلس خيشلل ؛تيملا ديلقت -4

 .(ه١5١١ ت) ةغلبلا بحاص يزوحاملا

 باتك ًاضيأ ("50/4 «,ةعيرذلا) ىف ركذو 4

 يلماعلا ناميلس نب يه ار ميش تاومألا ديلقت»

 يف ناك ءرحلا خيشلا نع نيرخأتملا ءاملعلا نم

 نيرصاعملا ضعب هركذ امك رشع يناثلا نرقلا طساوأ

 تاومألا ديلقت يف ةلاسر هلو «قئادحلا بحاصل

 سنوي نب دمحم خيشلا هركذ امك «هزاوجب مكحلاو

 ةئنس هفلأ يذلا (لوقعلا نيهارب) يف يهيوشلا

 .هدنع دوجوم هنأب ًاحرصم ه6

 خيشلل «ءاقبو ءادتبا تيملا ديلقت يف ةلاسر - ٠١

 .(ه85١١ ت) ينارحبلا روفصع لآ فسوي

 رقاب دمحم اقآلا ديحولل ءتيملا ديلقت - ١

 .«تيملل لوق ال هنأ هيف راتخا» (ه5١١١ ت) يناهبهبلا

 نب يلع دبع نب دمحم خيشلل ؛تيملا ديلقت - ١
 نأ هيف ركذ» يفيطقلا رابجلا ديع لآ دمحأ نب دمحم

 ديلقت زاوج راتخا يناجرجلا دمحم نيدلا نكر ديسلا

 ديلقتلا ةئمهأ

 ةمالعلل لوصولا ئدابم) ىلع هحرش يف ًارارطضا تيملا
 .«(يلحلا

 ت) يمقلا مساقلا يبأ ازريملل «تيملا ديلقت ١

 عماج) نمض عبط ؛نيناوقلا بحاص (ه١

 .تيملا ديلقت زاوج هيف راتخا «(تاتشلا

 «نيردبلا راونأ) يف يدالبلا خيشلا ركذو 4

 ال ءادتبا تاومألا ديلقت مدع يف ةلأسم ( ١5 ص

 روفصع لآ نيسح خيشلا نب نسح خيشلل «ةرورض
 .(ه١551١ ت) ينارحبلا

 باتك ةلأسملا يف ةفورعملا بتكلا نمو 6

 خيشلل (تاومألا ديلقت نم نيعناملا نع تاهبشلا ةليزم)

 ت) ينارحبلا روفصع لآ يلع دبع نبا فلخ

 يف ةماعلا مولعلا ةبتكم تاروشنم نم .( ه0

 .نيرحبلا

 ديلقت» :ينارهطلا انخيش ةعيرذ يفو 5

 نسحم ازريم نبا ربكأ يلع ازريم خيشلل «تاومألا

 هيف ىتفأ  عوبطم  يسراف (ه747١ ت) يليبدرألا

 عم نارودلا دنع ءادتبا تيملا ملعألا ديلقت بوجوب

 .«ملعألا [ريغ] ريغلا يحلا

 . ليلق ريغ بتكلا هذه نم ليلقلا اذه ريغو
 ةلأسملا يف لاوقالا

 تحت ةلأسملا يف ثحبلا كرحتي مل انيأر امكو

 ؛هيلع قفتملا طرشلا هنأل كلذو ء4ىحلا ديلقت» ناونع

 .هيف فالتخالل «تيملا ديلقت» ناونع تحت كرحتو
 نم دب ال ةلأسملا يف لاوقألا فرعتن نأ لجألو

 ىلإ هومسق ثيح ؛تيملا ديلقتل مهميسقت نايبب ديهمتلا
 : نيمسق

 ىماعلا نأ هب نوديريو :ءاقب تيملاديلقت ١

 اهو ءٌايحادهتجم دلقيامدنع دلقملا

 نمو .هيف رمتسيو هل هديلقت ىلع يماعلا ىقبي «دهتجملا
 .يرارمتساللا ديلقتلاب مهضعب هاّمس انه

 يماعلا ديلقت هب نوديريو :ءادتبا تيملا ديلقت - ؟



 ديلقتلا ةّيمهأ

 .يح وهو هدلق دق نوكي نأ نود نم تيم هيقفل

 :يهو ءميسقتلا اذه دمتعت ةلأسملا يف لاوقألاو

 ١ ءاقبو ءادتبا ًاقلطم تيملا ديلقت ةمرح .

 ١ - ءاقبو ءادتبا ًاقلطم تيملا ديلقت زاوج .

 : ليصفتلا - "

 ءزوجيف هتوم دعب ىحلا ديلقت ىلع ءاقبلا نيب -أ

 1 .زوجي الف ءادتبالا نيبو

 : ملعأ تيملا ناك اذإ ام نيب - ب

 . ءادتبا مرحيو .ءزوجي وأ ءاقب هديلقت بجيف *

 ربغ يحلا ديلقت مرحيو «ءادتبا هديلقت بجي #*
 . ملعألا

 يماعللف «ىوتفلا يف تيملاو يحلا يواست نيب  ج

 ىوتفلا يف امهنالتخا نيبو ءامهنم أيأ دلقي نأ يف رايخلا

 . يحلا ىلإ عوجرلا بجيف

 رابتعا يف اوفلتخا دق» :(40 ١/ .حيقنتلا)يفو

 لارقأ ىلع همدعو ديلقُّتلا يف هيلإ عجري نم يف ةايحلا

 : ةثالث

 .ةمادتساو ءادتبا :ًاقلطم تيملا ديلقت زاوج :اهدحأ

 نم مهقفاوو ؛نييرابخالا ىلإ كلذ بسنو

 ؛(تاتشلا عماج) يف (هدق) يمقلا ققحملا نييلوصألا

 عوجرلا زاوج نع امهدحأ يف لئس ثيح ؛نيدروم يف

 نإ :هلصاح امب باجأف «(هدق) ليقع ىبأ نبا ىوتف ىلإ

 الف .ءادتبالا بسحب كيلا ها نوم اندنع ىوقألا

 طرحألا نإ :امهيناث يف لاقو ؛هيلإ عوجرلا نم عنام

 .يحلا ىلإ عوجرلا

 هئاتفإل بحتسملا طايتحالا نم همالك ىف طايتحالاو

 . ءادتبا تيملا ديلقت زاوجب

 ءادتيا) ًاقلطم تيملا ديلقت زاوج مدع :اهيناثو

 . (ةمادتساو

 تيملا ديلقت زاوج نع عنملاب ليصفتلا :اهئلاثو
 . ءاقبلا بسحب زاوجب لوقلاو «ءادتبا

 ءادتبا تيملا ديلقت

 نيب ةيفالخلا لئاسملا ىدحإ ةلأسملا هذه دعت

 .نييرابخالاو نييلوصألا

 ديلقت ةمرح ةيلوصألا ةسردملا نع رهتشا دقف

 اهيلغ ىعدا لب ءاعانجإ نوكت داكت ةرهش ءادتبا تيملا

 .نييلوصألا ءاهقفلا نم دحاو ريغ عامجإلا

 تيملا ديلقت زاوج ةيرابخإلا ةسردملا نع رهتشاو

 .زاوجلاب لوقلا ةدحو براقت ةرهش ءادتبا

 ىلإ «هتاليلعت دحأ يف ءعجري كلذ يف ببسلاو
 مزلي يذلا هيقفلا فيرعت يف نيتسردملا نيب فالتخالا

 .هنم ماكحألا ذخأل هيلإ عوجرلا

 يف ميكحلا يقت دمحم ديسلا انذاتسأ لوقي

 ةيجح يف ةايحلا رابتعاو» :(545ص ؛ةماعلا لوصألا)

 «ًاريثك فالتخالا اهيف عقو يتلا طئارشلا نم يتفملا لوق

 ديلقت نم اوعنمو طرشلا اذه اودمتعا نويلوصألاف

 . ؛كلذ مهنم نويرابخالا زاجأ امنيب ءادتبا تيملا

 امنإ نييلوصألا يأرل نييرابخالا فالخ نأ رهاظلاو

 .ايتفلا دنع دهتجملا ةفيظو يف مهفالتخال وه

 زواجنت ال دهتجملا ةفيظو نأ نوري نويرابخإلاف
 ايتفلا يف دنتسي نأ هل سيلو «هايتفب ةياورلا نومضم لقن

 الو .موصعملا نع ربخم وهف «ةيرظن تامدقم ىلإ
 .ةملكلا قافتاب ربخملا ربخ ةيجبح يف ةايحلا طرتشي

 طبنتسم دهتجملا نأ مهريغو نويلوصألا ىري امنيب
 ماد امو ءأيرظن مهضعب نوكي دقو ؛ةلدألا نم مكحلل

 الإ .موصعملا نع يتفي نيح  ربخمب سيل وهف كلذك
 .ةفيظولا وأ مكحلا نع ربخأ نإو  حماستلا نم برضب

 يتفملا ىلإ ةبسنلاب ةيجحلا ليلد نإف :اذه ىلعو

 نأ نكمي وهو «لدبتلاو رظنلل لباقلا هيأرب موقتي امنإ
 . ةايحلاب اطونم نوكي

 فالتخا  نذإ  نييلوصألا عم نييرابخالا فالتخاف

 . ءاتفإلا طئارش يف ال دهتجملا ةفيظو لصأ يف

 ًافالخ نوكي نأ حلصي ال ةلأسملا هذه يف مهفالخو
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 ءافتناب ةبلاسلاب هبشأ مهيلإ ةبسنلاب هنأل مالكلا عضوم يف

 عوضوملا .

 ةليزم» هتلاسر يف روفصع لآ فلخ خيشلا لقنو

 نع .177 ص «تاومألا ديلقت نم نيعناملا نع تاهبشلا

 ةفيظو نأ دكؤي ام قئادحلا بحاص ينارحبلا ثدحملا

 نومضم لقن زواجتت ال  يرابخإلا يأرلا يف هيقفلا
 فسوي خيشلا ةمالعلا انخيش لاقو' :لاق ؛هايتفب ةياورلا

 ديلقت زاوج نع لئس ثيح «هلئاسم ةبوجأ ضعب يف
 هذه ىلع مالكلاو :باوجلا يف لاق ثيح تيملا

 ءهنم غورفم انراتخمو انقاذم ىلع ًاتابثإو ءًايفن ةلأسملا

  مهيلع هللا تاولص - ركذلا لهأ رابخأ نم دافتسملا نإف

 مث .مهراثآ ةلقنو مهرابخأ ةاور ىلإ عوجرلا بوجو وه
 عيقوتلاك كلذ ىلع ةلادلا رابخألا نم ةلمج دروأ

 نأ بير الو :لاق مث ءامهلاثمأو يوبنلا ربخلاو يبوقعيلا

 ره امنإ مهلاوقأب ذخألاو ةاورلا ءالؤه مالك ىلع لماعلا

 مهيلع هللا تاولص  نيموصعملا ةمئألا لاوقأب ذخأ

 لوق كلذب يدانيو .ءالؤه ةطساوب ناك نإو  نيعمجأ

 مالكلا ةمتن يف ةلظنح نب رمع ةلوبقم يف ةهئكظقداصلا

 هتلعج دقف :هلوق دعب : :يئئقغ لاق ثيح اهنم هانلقن يذلا

 امنإف هنم لبقي ملف انمكحب مكحا اذإف  ًامكاح مكيلع

 ىلع دارلا انيلع دارلاو «در انيلعو هللا مكحب فختسا

 .ثيدحلا - هللاب كرشلا دح ىلع وهو هللا

 ىلع بجاولاف :لاق نأ ىلإ ماقملا يف ًامالك قاس مث

 ةياغ ؛ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا وه امنإ سانلا عيمج

 امل ةبترملا كلت غلبي مل نم وأ فرصلا يماعلا نأ رمألا

 اهيلع عالطالاو رابخألا مهف نع هكاردإو همهف رصقي ناك

 نيب عمجلاو اهنيناوقو اهدعاوقب ةفّرعملا اهناظم نم
 ماكحألا طابنتسا هيلع فقوتي امم كلذ وحنو اهتافلتخم

 هيلع بجو زيزعلا باتكلا ىلإ ةبسنلاب اذكهو ءاهنم

 ناك اذإ ٍدئنيحو ؛ةبترملا كلت هل تناك نم ىلإ عوجرلا

 رابخألا كلت ةلقن مهنوك ثيح نم وه امنإ مهيلإ عوجرلا
 الو ءتوملاب ريغتي ال رمألا اذهف ءراثآلا كلت ةلمحو

 دبع يبأ نع حيحصلا ثيدحلل راونألا رمم ىلع لدبتي

 لالح دمحم لالح#» :لاق (يفاكلا) يف ام ىلع ةلئكقغ هللا

 ديلقتلا ةّيمهأ

 نوكي ال «ةمايقلا موي ىلإ مارح همارحو ةمايقلا موي ىلإ

 نأ يف حيرص  ىرت امك - وهو ««هريغ ءيجي الو هريغ
 ةايح الو تومب لدبتي الو نامزلا ريغتب ريغتي ال ىحلا

 .نامزألا رمم ىلع

 لاوقأو فالخ ةلأسملا هذه يف مهل نودهتجملاو

 ركذو مهلاوقأ لقنب ليوطّتلا ىلإ انب ةجاح ال ةديدع

 .ًاماربإو اضقن اهيلع دروأ امو اهججح

 مهنأل كلذو» : يلاتلاب (417 ١/ .حيقنتلا) يف هرّرقو

 بسحب تيملا ديلقت يف اوصخ امنإ (نيثدحملا يأ

 يللا ةيفزرتشم راك نم مهكلتتم ىلع هاك ءاذكالا
 باب نم وه امنإ دهتجملا ىلإ يماعلا عوجر نأو ةيلكلاب

 نب قاحسإ ةياور يف امك ثيدحلا ةاور ىلإ عوجرلا
 ةاور ىلإ اهيف اوعجراف ةعقاولا ثداوحلا امأو ) :بوقعي

 بسح ةقيقح يتفي هنأ ال ةياورلا لقني يتفملاف «(«انثيدح

 لمعلا زاوجو ةياورلا ةيجح نأ رهاظلا نمو ء«هرظنو هيأر

 ةجح اهنأل ءهجوب يوارلا ةايح ىلع نافقوتي ال اهب
 . ؛ًاتيم وأ ًايح ثدحملا ناك اهب لمعلا زوجيو

 لوق 'ةيندملا دئاوفلا» نع انتلوقنم يف مدقتو

 :ةيرابخإلا ةسردملا سسؤم يدابارتسالا ثدحملا

 ام ىلع ةينبم يهف انباحصأ نم نييرابخالا ىواتف امأو»

 .«نيبلا همزال وأ ثيداحألا حيرص وه

 هلوقيام فّرعت ىلإ انعجر اذإ ءانه ,ءنحنو
 «نيبلا ريغ مزاللاو نيبلا مزاللا فيرعت يف «ةقطانملا

 هيقفلا نيب يدابارتسالا هيلإ راشأ يذلا قرفلا كردن

 «ةقطانملا ينعأ ؛مهنإف .دهتجملا هيقفلاو يوارلا

 نهذلا هيلإ لقتني يذلا ىنعملا هنأب نيبلا مزاللا نوفّرعب
 .صخألا ىنعملاب نيبلا وهو «هموزلم روصت درجمب

 هروصت درجمب نهذلا هيلإ لقتني يذلا ىنعملا وه وأ
 نيبلا وهو ءامهنيب ةبسنلا روصتو موزلملا روصتو
 . معألا ىنعملاب

 ىلإ هيلإ نهذلا لاقتنا يف جاتحي ال ءاذه ىلع ءوهف

 . ليلد ةماقإ

 يف جاتحي يذلا ىنعملا هنإف نيبلا ريغ فالخبو



 ديلقتلا ةّيمعأ

 . ليلد ةماقإ ىلإ هيلإ نهذلا لاقتنا

 نيبلا ىنعم ءرفظملا انخيش لوقي امك ؛ةصالخلاو

 هموزل ناك ام نيبلا ريغو ءًايهيدب هموزل ناك ام ًاقلطم
 هن

 هيقفلاو يرابخلالا هيقفلا نيب قرمفلاف :هيلعو

 . مكحلا ىلإ لوصولا ةقيرط يف وه يلوصألا
 ىلإ ةياورلا نم مكحلا ذخأل جاتحي ال يرابخالاف

 . ريكفت ىندأبو ةرشابم اهعم لماعتلا نم رثكأ
 نم ةلدألا) ةيرظنلا لئاسولا مدختسي يلوصألا امنيب

 . .مكحلا ىلإ لوصولا لجأل (اهسبالي امو ةيملع دعاوق
 ةطاسوب امنإو رشابم قيرط نع مكحلا ىلإ لصي ال وهف
 .دعاوقلا قيبطت

 مل يدابارتسالا ثدحملا هيلإ راشأ يذلا عقاولا اذهو

 ةسردملا قاثبنا نيح مئاقلا وه .عقاولا يف .نكي

 كاذنآ ةيهقفلا ةحاسلا ىلع دوجوملا نأ كلذ «ةيرابخإلا

 صوصنلا نم هتدافتساو مكحلا ىلإ لوصولا لاجم يف

 .دعاوقلا قيبطتب ةيرظنلا لئاسولا مادختسا وه ةيعرشلا

 ثيح نم اهسفن ءدعاوقلا ىف وه امنإ فالخلاو

 ْ . قيبطتلا

 ىف «ىه .يدابارتسالا ثدحملا ىنعأ ءهتكرحو

 بلع ناك دم تناج ىلإ ةدرعلا ىلإ ةرغد دج
 ىلإ ال « يكن ةمئألا دوهع يف ءاهقفلا نم حلاصلا فلسلا

 ىهقفلا روطتلا هيلإ ىهتنا ام ىلإ الو ؛هيلع اوناك ام لماك

 نيفلا ءادتبا يف يأ . يكتةمئألا دعب ام دوهع يف

 .اهدعب امف ىربكلا

 ؛ةيخيرات ةيحان نم ءانل حضوي يلاتلا فينصتلاو

 يهقفلا عقاولا هلالخ نم ددحنل ,.يهقفلا جهنملا روطت

 دوهع يف هلبق نم كلذكو يدابارتسالا ثدحملا مايأ

 . كون ةمئألا

 ١ - الكت ةمئألا دوهع يف :

 نوعزوتي كيت ةمئألا نع تاياورلا نووري نيذلا ناك

 .480و ا/١/9 ءقطنملا )١(

 :نييلاتلا نيفنصلا ىلع

 :ءاهقفلا ةاورلا -أ

 ةدافتسال اهعم نولماعتيو ةياورلا نووري نيذلا مهو

 :يلاتلا جهنملا قفو ءاهنم يعرشلا مكحلا

 مهف يف ؛«جاتحت ال ةحيرص ةياورلا ةلالد تناك نإ

 دعاوق نم ةيرظنلا لئاسولا مادختسا ىلإ ءاهانعم

 .اهنومضمب يتفتسملا اوتفأ .ءلوصأو

 ىوتسم حوضولا يف تغلب دق اهتلالد نكت مل نإو -
 قيبطت ىلع موقي ركف لامعأ ىندأب مهنإف ةحارصلا
 اهودافأ ىتلا ةيوغللا ريغ ىرخألا وأ .ةيوغللا دعاوقلا

 ضعبب مهيلإ نوقلي فت ةمئألا ناك ثيح ؛ةمئألا نم

 ىلع اهقيبطت ىلإ مهنوعديو ؛دعاوقلا وأ لوصألا

 ىلع هسفن تقولا يف مهودّوعيو مهوبرديل اهدراوم

 دعب ةيعرشلا مهفئاظوب مهمايقل ًاديهمت داهتجالا ةقيرط
 . ىربكلا ةبيغلا

 يقلن نأ انيلع امنإ» : ةيئكغقداصلا مامإلا نعف

 .«اوعرفت نأ مكيلعو لوصألا مكيلإ

 لوصألا ءاقلإ انيلع» : هكقئاضرلا مامإلا نعو

 .«عيرفتلا مكيلعو

 لامعإ ىندأب اوناك ءاهقفلا ةاورلا ءالؤه نإ :لوقأ

 . يتفتسملا هب نوتفيو يعرشلا مكحلا ىلإ نولصي ركف
 دوهع يف ءاهقفلا ةاورلا مكئلوأ عقاو وه اذه

 نب ةرارزو بلغت نب نابأ :لاثمأ مهو . كن ةمئألا

 يبأو يفقثلا ملسم نب دمحمو نيعأ نب نارمحو نيعأ

 دبع نب سنويو يمقلا مدآ نب ايركزو يدسألا ريصب
 . مهريغو ؛ليربج نب ناذاشو نمحرلا

 رودت ءانيأر امك «هقفلا ةكرح تناك عقاولا اذه يف

 : ةياورلا ةلالد ىوتسم هيضتقي ام بسح نيترئاد لخاد

 ىلإ لوصولل ليلدلا ىلإ راقتفالا مدع ةرئاد

 .مكحلا

 . مكحلا ىلإ لوصولل ليلدلا مادختسا ةرئاد -

 تناك :لوقن قطنملا ةغل مدختسن نأ اندرأ اذإو



 ١م

 تايضتقم بسح ؛نيتقيرط دمتعت ةيهقفلا ةكرحلا

 :امهو «ةلالدلا ىوتسم

 .نيبلا مزاللا ةقيرط

 .نيبلا ريغ مزاللا ةقيرط -

 ًارصتقم يخيراتلا عقاولا اذه نكي ملف «ىرت امكو

 اعدو يدابارتسالا ثدحملا اهيلعغ دكأ ىتلا ةقيرطلا ىلع

 . اهيلإ ةدوعلا ىلإ
 ىتلا ةيلوصألا ةقيرطلا ىلع ًارصتقم نكي مل هنأ امك

 ةقيرطلا نيبو اهنيب قّرفو ميكحلا يقتلا انذاتسأ (يلإ راشأ
 . ةيرابخإلا

 حوضوبو لدي (يخيراتلا عقاولا ينعأ) وه امنإو

 .اعم نيتقيرطلا دوجو ىلع

 جهنملا وه يخيراتلا عقاولا اذه يف دوجوملاف

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب عمج يذلا هقفلل يلمعلاو يملعلا

 .دحاو نآ ىف

 ىف ًاصن ةلالدلا ثيح نم تناك نإ «ةياورلاف -

 ىلإ اهنم مكحلا ةدافتسا يف جاتحت ال اهنإف ءاهانعم

 .اهاوس وأ دعاوت نم ةلدألاب ةناعتسالا

 ءاهانعم يف أصن ةلالدلا ثيح نم ؛نكت مل نإو

 . ةلدألاب ةناعتسالا ىلإ اهنم مكحلا ةدافتسال رقتفت اهنإف

 ًاعقاو نوكي نأ يفني هسفن وه هسفن تقولا يفو

 .اوركذ ام ءوض يف ًايلوصأ اعقاو وأ ًايرابخإ

 :ءاهقفلا ريغ ةاورلا - ب

 يف اهنونودي وأ «ةياورلا نولمحي نيذلا مهو

 :ىرغصلا ةبيغلا دهع يف - "؟

 ثلاث فنص قائبنا ىلإ عضولا روطت دهعلا اذه يفو

 «لقتسملا هيقفلاوه «نيقباسلا نيفنصلا نيب نم

 ديلقتلا ةّيم*أ

 : يه «ةثالث فانصألا تحبصأف

 ةفالع ال ءالؤه نإ :تلقو :ءاهقفلا ريغ ةاورلا أ

 .اذه انثحب عوضومب مهل

 ةياورلا نووري نيذلا مهو :ءاهقفلا ةاورلا - ب

 .ًايهقف اهعم نولماعتيو

 نوقلتي نيذلا مهو :نولقتسملا ءاهقفلا ج

 يوري نمم وأ ةرشابم ءايحألا ةاورلا نم تاياورلا

 نولماعتي مث .مهنم تام نم بتك قيرط نع وأ .مهنع
 ثيح نم مه امنإو ةاورب اوسيل مهنأ يأ ءًايهقف اهعم
 ثيح نم تاياورلا عم نولماعتيو ءءاهقف صصختلا

 . ايهقف ًاردصم اهفصوب اهل مهتجاح

 نب يلع لثم وه .دهعلا اذه يف .هيقفلا يوارلاف

 «هيوباب نب يلعب فورعملا «قوُدصلا دلاو .نيسحلا

 ناونعب باحصألا نيب ةرهتشملا عئارشلا ةلاسر بحاص

 .روثأملاب هاوتفل ةنمضتملا «هيوباب نبا ةلاسرلا

 ليقع يبأ نب نسحلا لثم وه لقتسملا هيقفلاو
 روثأملا ال روثأملاب هرظن جئاتن هاواتف تناك يذلا ينامعلا

 :ىربكلا ةبيغلا ءادتبا دهع يف - "

 طبترم هيقف نيب ءاهقفلا عؤنت ببسبو .دهعلا اذه يف

 ال لقتسم هيقفو ءمكحلا اهقطنتسيو اهيوري ةياورلاب

 ًاردصم اهفصوب اهعم لماعتي هنكلو «ةياورلا يوري

 دوجو ىلإ روطتت يمامإلا هقفلا ةكرح تداك .مكحلل
 :نيتّنسلا نيتسردملا ناهبشت نيتسردم

 قودصلا خيشلا ديكأت ببسب «ثيدحلا ةسردم -

 .ًايهقف اهعم لماعتلا مث ةياورلا ةياور ةقيرط ىلع
 دينجلا نبا خيشلا ديكأت ببسب يأرلا ةسردمو -

 عم لماعتلا ىلع مئاقلا «لقتسملا هقفلا ىلع يفاكسالا

 ةياورلا ىلع اهقيبطتب ةيملعلا دعاوقلا

 ةيعجرملاب هدرفتو كاذنآ ديفملا خيشلا زورب نأ ىلإ
 نود لاح ةيعامتجالا هتماعز ةوقو ء؛ةيمامإلل ةماعلا

 ةيلماكتلا ةسردملا دجوأف .هلقث لكب ىقلأ ثيح .كلذ



 ديلقتلا ةئمهأ

 .دحاو طخ يف نيطخلا نيب تعمج يتلا

 دهع ىف ترّوطت ىتلا ىه ةيلماكتلا ةسردملا هذهو

 ْ : ىلإ دابا عمال تبعي اذرتملا ثدحملا

 ىلإ ةبسن كلذب تيمسو :ةيرابخألا ةسردملا ١

 . (ثيداحألا) رابخألا ىلع ديكأتلا

 ىلع ديكأتلا ىلإ ةبسن :ةيلوصألا ةسردملاو - ١

 .(ةيملعلا دعاوقلا) لوصألا

 نآلا ىتح يدابارتسالا دهع ذنم مئاقلا  عقاولا اذهو

 يف روصحملا جهنملا يف فالتخالا نم رثكأ ينعي ال -

 ةصاخو «دعاوقلاو لوصألا ضعب لوح فالخلا ةرئاد

 . قيبطتلا لاجم يف

 يف نيتسردملا فالخ ءاذهل ءقادصم رهظأو
 هلاثمأو (غبتلا) ناخدلا برشك ةيميرحتلا ةيمكحلا ةهبشلا

 هيلع مقي ملو ؛«سدقملا عرشملا نم صن هيف دري مل امم
 نوكيف طايتحالا ةدعاق ىرجم وه لهف : يدّبعت عامجإ

 ؟نييرابخالا ةملك هيلع تقباطت امك ؛ًامارح

 ديفملا لوقلا) هباتك يف روفصع لآ رقاب خيشلا لوقي

 ضعب ليختوا :(1؟و ١5ص ؛ديلقتلا لئاسم مهأ يف

 ؛ةياورلاب ىوتفلا نييرابخالا ضعب ريظنت نم نييلوصألا
 ةياورلا نأ امك ؛يتفملا تومب لطبت ال ىوتفلا نإ هلوقو

 نأ نومعزي نييرابخالا نأ :يوارلا تومب لطبت ال

 .اهسفن ةياورلا اهنأل ةياورلا نومضم الإ تسيل مهاواتف

 نيثدحملا بتك نإف ؛سحلا فالخ لايخلا اذه نإ

 نوذعي مهو .«طابنتساو لالدتسا بتك ةيلالدتسالا

 تابثإل لالدتسالا يف نوبتكي «نيطبنتسمو نيتفم مهسفنأ

 .ديزأو لماكلا مجحلا نم قاروأ ةثالث دحاو عرف

 ةمجرت نوكي فيك ءطمنلا اذهب ء.لالدتسالا اذهف

 ةفلك ةدهع نم جورخلا نأب نوحّرصي اولاز امو ؟ةياورلل

 ضرغ سيلو ءدحاو لك ةدهع يف تسيل لالدتسالا

 دقتنملا همهوت ام كلت هترابع نم يرابخالا فلؤملا كلذ

 بتكلا فنصم لثم وار ثيدحلا بتك فلؤم نأ نم

 ترزق ل كرجل ينك نأ انف هدو هع: اقلإو .ةيهقفلا

 تومب تومت ال ةيهقفلا بتكلا كلذكف ,اهيفلؤم تومب

١ 

 ًاطرش تسيل يوارلا ةايح نأ امك ينعي ءاهيفنصم

 ًاطرش تسيل ىتفملا ةايح كلذكف «ةياورلا رابتعال

 . "ىوتفلا رابتعال

 يهتقفلا ركفلا روطت هيلإ ىهتنا يذلا عقاولا وه اذه

 . ةيمامإلا دنع

 - ًاقيبطت وأ ةيرظن - لوصألا ضعب يف فالتخا

 صضعب يف فالخلا ىلإ ءيعيبط لكشبو «يدؤي

 . لصألا ىلع مئاق عرفلا نأل ١ عورفلا

 نييرابخالا نيب فالخلا نإ :لوقأ نأ ديرأ انه ىلإو

 متي مل اهطارتشا مدعو ةايحلا طارتشا يف نييلوصألاو

 نأ كلذ ؛هيقفلا ةفيظو يف مهفالتخا نم ساسأ ىلع

 دنع ةدحاو ةياورلا عم هلماعت ةقيرطو هيقفلا ةفيظو

 : يتأي ام ىلع نوقفتي مهف «عيمجلا

 ىلإ ةجاح ال اهانعم يف ًاصن ةياورلا تناك نإ

 .ليلدلا

 .ليلدلا نم دب الف ًاصن نكت مل نإو

 .نيتسردملا عقاو هيلع مئاق وه ام اذهو

 . ىرتملا

 يقبو» 3١(: ص «ةينغلا) يف يفيرغلا ديسلا لوقي

 امنإ ةلأسملا هذهو .تيملا لوقب دبعتلا زاوج يف مالكلا

 لوصأ يف اهل سيلو ءروصعلا هذه يف اهيف لادجلا رثك

 ليوعتلا زاوج نولصحملا ركذ امنإ .دمتعي ناونع هقفلا

 لعج نم نأ همزلي هنكل «ىوتفلا يف تيملا لوق ىلع

 ال نمو .دبعتلا يف ةجح ناك ىوتفلا يف ةجح هلوف

 . «رهاظلا ىلع الق

 :اذه

 ىلإ ةراشإلا نم دب ال ةلدألا ضارعتساب ءدبلا لبقو

 نأ نم (790ص ءملاعملا) يف يلماعلا خيشلا هركذ ام

 يماعلا (ةفيظوو بجاو يأ) ضرفو ةيداهتجا ةلأسملا

 . دهتجملا ىوتف ىلإ عوجرلا اهيف



 لحل

 ؛«(تيملا ديلقت زاوج ينعي) زاوجلاب لئاقلاف ٍدئنيحو»

 نإو ءرهاظ رود اهيف هاوتف ىلإ عوجرلاف ءاتيم ناك نإ
 اهريغ يف ىتوملا ىوتفب لمعلاو اهيف هعابتاف ًايح ناك

 قافتا نم رهظي امل فلاخم «ًابلاغ رابتعالا نع ديعب

 عم تيملا ىوتف ىلإ عوجرلا نم عنملا ىلع انئاملع
 احيرص هيف عامجإلا ىكح دق لب ؛يحلا دهتجملا دوجو
 . ؟باحصألا ضعب

 ديلقت ةيجح نأ :وه هيلإ راشأ يذلا رودلا ريوصتو

 .هاوتف ةيجح ىلع فقوتت تيملا

 ةيجح ىلع فقوتت هاوتف ةيجح :هسفن تقولا يفو

 ةيجح ىلع فقروتت هديلقت ةيجح :ةجيتنلا نوكتف

 .لاحمو ؛ حيرص رود هسفن ىلع ءيشلا فقوتو

 مدعي ال يماعلا نإف .كلذك سيل رمألا نكلو

 قلطنم نم ةلأسملا يف ةجيتنلا ىلإ لوصولا ىلإ قيرطلا
 هلق ىتم ماعلا نأ كنلذزو : قللذل هويتك عم اهبل هترظن

 نييلوصألا عيمجلا نيب هيلع قفتم يحلا ديلقت نأ
 همّرح ثيح هيف فلتخم تيملا ديلقت نأو «نييرابخالاو
  يماعلا ينعأ  هنإف ؛نويرابخالا هزوجو نويلوصألا

 ةلأسملا يف نقيتملا ردقلا هنأل هيلع قفتملا راتخي

 كوكشم هنأل هيف فلتخملا كرتيو «طايتحالل قفاوملاو

 . طايتحالا فالخو ءهيف

 قيرط يماعلل ؛ديلقتلا لصأ ةلأسمك ةلأسملا هذهف

 .رخآ نيرط دهتجمللو ءاهيلإ

 ؟ةلأسملا يف ةلدألا يه امف اذه دعبو

 وه ءادتبا تيملا ديلقت زاوجل هب لدتسا ام ةدمعو

 . ءالقعلا ةريس

 : نيرصاعم نيهيقفل نينايب لقنن نأ ءانه ءانينغيو

 مدع قلطنم نم ةيئالقعلا ةريسلل دنتسا :امهدحأ

 . اهنع يمالسإلا عرشملا عدر

 قيقحت يف ةيلقعلا ةجحلا ةيافك قلطنم نم :رخآلاو

 ديلقتلا ةيمهأ

 .أطخلا دنع رذعلا

 .(١5و ١ة؟ص ؛ةايحلا

 ءالقعلا ةريس نأ يف بير ال» :ردصلا ديسلا لاق

 يف ؛نييئاصخألاو ةربخلا لهأ ىلإ عوجرلا ىلع ةمئاق

 الو ,مهئارآو نيصصختملا لاوقأب نولمعي مهف

 .هتاممو ريبخلا ةايح نيب كلذ يف نوقرفي

 جاجتحالاو لمعلا ىلع ًاضيأ ةمئاق مهتريس نأ امك

 ريغ نم «ةيقارلا لوقعلاو ةبقاثلا راظنألا لهأ تاداشرإب

 .ًاتيم وأ ًايح دشرملا نوك نيب قرف

 ميمج دنع روصعلا عيمج يف ةيراج مهتريس لب

 ىلعو ءاهينّنقم ةافو دنع نيناوقلاب لمعلا ىلع ممألا

 مدع ىلع بابلا صوصن ةلالد مدع نايب رم دقو

 .تيملا ديلقت زاوج

 يف ةريسلا هذه ذيفنتل عرشلا نم اعدر فرعن الف

 . ةيعرشلا رومألا

 ةيراجلا ةريسلا هذه لثم نع عدرلا لوصو مدع لب

 عيمج ءالتبال ادروم نوكت يتلا يهو ءرومألا عيمج يف
 .«اهئاضمإ نع فشاك .سانلا

 ةريسلا نلف ةايحلا ةلأسم امأ» :ديسلا لاقو

 نأ دجن نحنف «تيملا يأرب ذخألا ىلع ةيراج ةيئالقعلا

 يأر ىلإ مهنم لهاجلا عجري نامزو ناكم لك يف سانلا
 تارشع هيلع ىضم نمم ملاعلا اذه ناك ءاوس .ملاعلا
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 نأش يأ يف ريبخلا تيملا ىلإ عوجرلا ىلع ءانبلاف

 نأل ىنعم ال هنأل .يئالقع رمأ وه ملعلا نوؤش نم

 ةيجح يف ةليخد دسجلاب ةوق يه امب ناسنإلا ةايح نؤكت

 . هتيجح مدعو هيأر



 ديلقتلا ةيمعأ

 يأرلا بحاص نوكي نأ يأرلا ةيجح يف يفكي ثيح
 ءاطعإ دنع ةيداهتجالا هتيئيحو :ةرتقتو هجلخ كلمي ًايعاو
 .يأرلا

 ام وأ توم وأ ضرم نم كلذ دعب هل ثدحي اذام امأ

 . يأرلا ةلأسمب ًاباجيإ وأ ًابلس هل ةقالع الف «؛كلذ ىلإ

 ءارا ىلإ نوعجري سانلا نأ دجن اننإف اذهلو

 .لاجملا اذه يف ءادتبا وأ ًءاقب .تاومألا

 نم ريثكلا ريثأت انل رسفي يذلا وه كلذ لعلو
 ةددعتم لايجأ ىلع ةيبطلا ريغو ةيبطلا مولعلا باحصأ

 يف وأ «ةيحصلا رومألا يف هب نوذخأي اميف .مهملعب قثت
 . مهتايحب ةقلعتملا ىرخألا رومألا

 اوناك نيذلا نيقباسلا انئاملع ىدل هانظحال ام اذهو

 ةميق نولثمي نيذلا ءاملعلا نم مهقبس نم ءارآب نوذخأي

 .مهيعو يف ىربك ةيملع

 يف تقولا كلذ يف ريبك لدج كانه رثي مل اذلو

 .تيملا ديلقت زاوج مدع وأ تيملا ديلقت زاوج ةلأسم

 ةيرطف ةيضق ديلقتلا ةيضق نأ ربتعن نحنف :اذه ىلعو

 ةيضق تسيلو ؛ملاعلا ىلإ لهاجلا عوجر نم قلطنت

 كلمي ناسنإ يأ نأ نوري ءالقعلا نأ كلذ ءةيعرش ةيدبعت

 اذه يف ةيئالقع ةجح نوكي هلوق نإف ملع يأ يف ةربخ

 .لاجملا

 ىف ىعرش ءاضمإ ىلإ ةجاح كانه نأ دجن ال نحنو

 ردعلا نيقحيت ىف يتعب ةلعنلا يسم ن1 عوض رفلا اذه

 . «ةباصإلا دنع ةجحلا يه امك ءأطخلا دنع

 موزلو ًءادتبا تيملا ديلقت ةمرحل هب لدتسا ام ةدمعو

 :وه .يحلل عوجرلا

 :عامجإلا

 «ءادتبا .تيملا ديلقت ةمرح ىلع عامجإلا لقن

 ضعب يف يناثلا ققحملا نم لك .يحلا ديلقت بوجوو
 هتلاسر يفو «ةلاسرلا حرش يف يناثلا ديهشلاو ؛هدئاوف

 اننكمأ ام انعبتت دقو» :لاق «ةلأسملا هذه يف ةلومعملا

 انئاهقف نم لئاقب رفظن ملف موقلا بتك نم هعبتت
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 "ص .تاهبشلا ةليزم :رظنا) «كلذب نيدمتعملا

 .(ءالو

 ىلع اولدتسا دقو» ٠١4/١(: ءحيقنتلا) يف ءاجو

 :هوجوب ءادتبا تيملا ديلقت زاوج مدع

 ىوعد نم مظاعألا نم ةلمج نعام :لوألا

 هب تزاتما امم كلذ نأو ءزاوجلا مدع ىلع عامجإلا

 ديلفت زاوج ىلإ اوبهذ مهنأل «فالخلا لهأ نع ةعيشلا

 .مهماكحأ يف مهنم ةعامج اودلق انه نمو .تاومألا

 زوجي نم يف ةايحلا مهطارتشال كلذ ةعيشلا لبقت ملو
 . هاديلقت

 :لقعلا

 دوجو مدع دنع لصألا ىلع دامتعالا هب داريو

 ةمرح ىلع ةلاد تاياور وأ تابآ نم ةيعرش صوصن

 .كلذك يدبعت عامجإ دوجو مدعو «ءادتبا تيملا ديلقت

 يف هتلاسر يف ءيناهفصألا ققحملا هررقيو

 ىف ردصلا اضر ديسلا هاكح امك ؛؛«ديلقتلاو داهتجالا»

 لقعلا نإ» :هلوقب (9١١ص .ديلقتلاو داهتجالا) هباتك

 ةءاربب هعم نيقيلل «ىحلا ىلإ دانتسالاب الإ ىضقي ال

 هنأل) تيملا ىلإ دانتسالا نود (هيلع قفتم هنأل) ةمذلا

 لوصألا) يف ميكحلا يقتلا انذاتسأ هحضويو

 ىف ىضتقي لصألاو» :هلوقب (5105و 5090 ص ةماعلا

 هيف رمألا نارود ةهادبل ؛ةايحلا رابتعا ء.عضوملا اذه

 مدعل كلذو «ةيجحلا ماقم يف رييختلاو نييعتلا نيب

 بجوت - توم وه امب - توملل ةيصوصخ ةيأ انلامتحا
 نوكت نأ لمتحنو ءءادتبا تاومألا ىلإ عوجرلا نييعت

 .لامتحالا ثعاوب تناك امهم ةيصوصخ ةايحلل

 .ةيجحلا يف رييختلاو نييعتلا نيب رمألا راد ىتمو

 ةيجحلا يف كشلاو ءرخآلا فرطلا ةيجح يف كشلاو
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 ىلع ةيداهتجا ةلدأ نم هوضرع ام مت نإف :هيلعو
 الإو ؛دانتسالا ماقم يف نيعتملا وه امك «ةايحلا رابتعا

 . «"ةهجلا هذه تابثإ يف فاك يملعلا لصألاف

 ةعّرشتملا ةريس

 ةيلمعلا هتلاسر شماه يف «يناقاخلا خيشلا رّرقي

 نلخ هع علا ريع ال هبال( روع فدعلا ةلافكو)
 رخآلا يأرلا نع ةروص يطعي نأ دعب يىحلا ديلقت نيعت

 نم ءاملعلا ضعب نأ ملعا» :هلوقب .ةلأسملا يف

 مهكلسم نإ ثيح  دادسنالا لهأ مهو  نييلوصألا

 حجرألا نظلاب ذخألاو يملعلاو ملعلا باب دادسنا

 نم ملعأ ناك اذإ ًءادتبا تيملا ديلقت اوزّوج حجرألاف

 الو يلقع ديلقتلاب مكحلا نأ مهرظن يف هنإ ثيح ؛ يحلا

 يف ظوحلملا نأل ؛ءايحالاب لقعلا مكح يف صيصخت

 برقألاو «يعقاولا مكحلا ىلإ ةيقيرطلا الإ سيل عوجرلا
 .اتيم ناك نإو ملعألا ىلإ عوجرلا وه

 نمو يدابارتسالاك نييرابخألا ءاملع ضعب نأو

 نأو ءهتومو عجرملا ةايح نيب اوقّرفي مل هكلسم كلس

 نإ ثيح ىلوأ تاومألا يف ولو ةيملعألا ىلإ عوجرلا
 «ىنعملا يف ةياورلا لقن باب نم مهدنع دهتجملا ىوتف

 ءاتيم ناك ولو نيعتم طباضلا ملعألا نم ةياورلا لقنو
 مكحلا ىلإ لوصرولا الإ ديلقتلا نم دوصقملا «سيلو

 هيلإ قرطلا برقأ ملعألاو ءهيلإ ةيقيرطلاو يعقاولا
 . لقعلا مكح بسحب

 ىلإ عوجرلا هيلع نيعتي لمأتلا نيعب رظانلا نكلو
 اذه انموي ىلإ هيلين ةمئألا رصع نم ةريسلا مايقل يحلا

 ديلقت دحأ عنمي ال ثيح تيملا ديلقت زوجي نمم ىتح
 . ءايحألا

 تيملل ديلقتلا زاوج راتخا ءاملعلا نم ًادحأ نأ ولو

 يذلا رصعلا اذه لثم ىف زاج امل روصعلا كلت يف ءادتبا

 ناك امدعب :لالحمشالا ىلع كاشوأ ونامل ةيف ضلقت

 حبصأو ؛نيدهتجملا مضي ءرطقلا نع ًالضف ءدلب لك
 ذخأو ءدحاولا دهتجملا ةعساولا راطقألا دقفت دقو مويلا

 ءعجرم نم ةلاكولاب دوزتي هشاعم نيمأتل ينيدلا بلاطلا

 ديلقتلا ةئمهأ

 .ربنملاو ظعولا ملعلا ةنهم ىلإ مضي وأ

 - هللاب ذايعلاو  ةيفيكلا هذه ىلع ةلاحلا تيقب نإو

 توميا : ك8لاق امك هيلماح تومب ملعلا توميسف

 .«هيلماح تومب ملعلا

 ريغ يف يحلا هيقفلا ىلإ نوجاتحي سانلا نأ ىلع

 ةيلهألا توبث نم ةماعلا رومألا يفو ءاضقلا نم ىوتفلا

 لعج دراوم عيمج يفو .نيديعلاو ناضمر رهش يف

 نيناجملاو نيرصاقلاو فاقوألا نم تايالولا

 يف فرصتلا يفو «؛كلاملا لوهجم يفو ؛ةموميقلاو

 .ةثدحتسملا لئاسملا يفو .مامإلا قح

 ىلإ عوجرلا نم صانم ال هنإف روصلا هذه يف
 . ءايحألا

 ملعلا بلط بوجو نأ :رظنلا يف يتأي امبر لب
 نم ةداملا يف ةردقلاو ةنكملا لهأ ىلع داهتجالاو

 رايهنالا نم هلهأو ملعلا يف لح امل ينيعلا بوجولا

 . يئاجفلا

 . عضولا اذه عوقو ًادج فسؤملا نمو

 رهظيو «نسحألا ىلإ عضولا رّيغي نأ ىلاعت هلأسأو

 .- هجرف هللا لجع هيلو انل

 لوؤي امبو هماكحأو هئاضقب ملعأ هللاف لك ىلعو
 . «دابعلا رمأ هيلإ

 ول هذه انتلأسم يف نينم ليلد ةعرشتملا ةريسو

 عاجرإ اياضق يف ةايحلا رصنع نأ اهنم ديفتسا
 .ءاهقفلا ةاورلا نم مهباحصأ ىلإ مهعابتأ هلكت ةمئألا

 فشكت ةيلخدم هل مهيدهتجمل ةيمامإلا ماوع ديلقت يفو

 نكلو ءاهب لالدتسالا متي هنإف هطارتشاو هتيطرش نع
 ةيضق ناك عاجرإلا نأل كلذو .كلذك سيل رمألا

 رظن اهل سيلف ؛هيلإ عجري نم ةايح تضتقا ةينا ةيجراخ
 امنإو ءاهطارتشا مدع وأ عجرملا يف ةايحلا طارتشا ىلإ

 ةيلخدم اهل يتلا يوارلا ةهاقف ىلع ابصنم اهيف رظنلا ناك

 ْ .هاوتف ةيجح يف
 ةيجحلا يطعي يذلا وه داهتجالا ناك اذإ : هيلعو

 -ال هنإف ؛ًاعورشم اهقفو ىلع لمعلا لعجت يتلا ىوتفلل



 ديلقتلا ةيمهأ

 .تيملاو يحلا نيب هيف قرف

 نم دمتعت نأ نود نم ةيئالقعلا ةريسلا دامتعا نإ

 مدع وأ رارقإلا قيرط نع ءاضمإلاب يمالسإلا عرشملا
 . ةيئانبم ةلأسم عدرلا

 نوكي ال اهل عراشلا رابتعا موزلب لوقلا ىلعو

 ةقثبتملا ةعرشتملا ةريسب امنإو ءاهتايظغمب لالدتسالا

 نم ةعرشتملا ةريسل امبو ءاهل يعرشلا رابتعالا دعب اهنع

 . ءالقعلا ةريس نع اهب زيمتت تايصوصخ

 انئاهقف نم ددع صن دقف ىعدملا عامجإلا امأو -

 .هيلإ نوكرلا حصي الف يدبعت ريغ نأ ىلع
 نم رثكأ ديفي ال ركذ يذلا يلقعلا ليلدلاو -

 .حجرألا وه ناك امبر امب ذخألاب طايتحالا

 : ةصالخلاو

 . هيلع تماقو هيلإ تدنتسا يذلا

 .ًاتيم وأ ًايح يتفملا نوكي نأ نيب هيف قرف ال اذهو

 داهتجالا ةرهاظ رارمتسال طايتحالا ىضتقم نكلو

 لكب اهمعدو «ةينيدلا ةيعجرملا رارمتساو ٠ ىعرشلا

 ءاقب رابتعاو «يحلا ىلإ عوجرلا وه ةرودقملا ىوملا

 . ًاذفان ةايحلا طرش

 ةماعلا لوصألا) يف ميكحلا يقتلا انذاتسأ لوقي

 مل نإو  هلجسأ نأ تببحأ يذلا ءىشلاو) :(5605ص

 - ةايحلا رابتعا ىلع لالدتسالا ملاوع يف ةيلخدم هل نكت

 تاومألا ىلإ عوجرلا زاوج عيرشت يف نأ نم هتظحال ام

 ةيعيرشتلا ةيركفلا ةكرحلل ةئامإ ءءادتبا ديلقتلا يف

 اهقافآ ىف قالطنالا نع ةعدبملا لوقعلل ًاديمجتو

 . ةيحرلا

 ءداهتجالا باوبأ مهسفنأ ىلع اودس موي ةنسلا لهأ نم

 ةكرحلا تلظ ثيح .مهتمئأ صوصخب ديلقتلا اورصحو

 فلأ امو «نورق لبق مهيدل اهدودح دنع ةفقاو ةيركفلا
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 . عادبإلاو ةلاصألا رصنع هبلاغ يف دقفي ناك كلذ دعب

 اوزاجأ نيح نييرابخألا دنع كلذ تظحال امك

 .ءادتبا تاومألا نم ءاملعلا ديلقت مهسفنأل

 ءاملعلا دنع اهروطتو ةيملعلا ةكرحلا ومن ىرن امنيب

 .مهروصع ىوتسمو بسانتي امب ةعيشلا نم نييلوصألا

 هيفضي ام ىلإ دوعي دومجلا كلذ يف رسلا لعلو
 قيرع وه ام لكل رشبلا سيدقت يف ولغلا نم ةداع مدقلا

 نم ءايحألا اهب ملحي ال ةميق هباحصأ ءاطعإو ءهيف

 ءايشأ يف مهراكفأ لامعإ يف ءايحألا دهزي امم .سانلا

 ةيعامجإ ةميق الو «مهعمتجمل ةيلمع ةرمث ةيأ يطعت ال

 سانلا نم دحأ هرمثب عفتني ال ملع ةميق امو مهل ةريبك

 . هيف ءانفلا ىلع هباحصأ عجشتي ىتح

 :ةلأسملا ىف ليصفتلا

 اذإ ءادتبا تيملا دهتجملا ديلقت بوجو يف لثمتملا
 ريغ يحلا دهتجملا ديلقت ةمرحو ؛ءايحألا نم ملعأ ناك

 .ملعألا

 ىلع ذوخأم ديلقتلا نأ ىلع ليصفتلا اذه موقيو

 ال هنأ يأ .ةيعوضوملا وحن ىلع ال ةيقيرطلا وحن

 مكحلا ىلإ لصوي قيرط هنأل امنإو «هتاذب هل ةيصوصخ
 ةيلمع يف هاوس نم رهمأ ملعألا هيقفلا نألو .يعقاولا

 نم بولطملاو ؛عقاولا ىلإ برقأ نوكي طابنتسالا

 وه ملعألا ديلقت ناك املو ؛عقاولا ةباصإ وه فلكملا

 .أاتيم وأ ناك ايح هديلقت بجو هيلإ برقألا قيرطلا
 يتلا ةعرشتملا ةريس نأ انحضوأ نأ مدقت هنألو

 ىلإ مهعابتأ كت ةمئألا عاجرإب ءدبلا يف تلثمت

 .ملعألا ىلإ عوجرلا موزل ىلع هيف ةلالد ال مهباحصأ

 ءاقلطم ملعألا ىلإ عوجرلا موزل ىلع انه اهيف ةلالد ال

 .اتيم وأ ناك آيح

 :ءاقب تيملا ديلقت

 ىماعلا دلقي نأ وه :تيملا ديلقت ىلع ءاقبلا

 ريم قي هيلا اذه رح هي تاع ارهججم
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 ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف انئاهقف ءارآ تفلتخا دقو

 :ىه ءلاوقأ

 ملعأ تيملا ناك ءاوس يأ اقلط داش مرش علا

 : ملعأ ريغ مأ ءايحألا نم

 : اذه ىلإ بهذ نممو

 (يفكولا ةونوعلا) نلغ هةقيلعت ىلا قيتانلا از ريعلا +

 ذا ردا »4 هلام عوززملا] ىف قووبا ةيحتلا لاق
 يناثلا ازريهلا هيلع قلعو ؛«تيملا:ديلقت ىلغ ءاقنلا
 اننا تعب“ :فافلطم هزار مدع ىوتألا نبا :هلوقب

 . ةمادتساو

 ىلع هتقيلعت يف رهاوجلا بحاص لآ يلع خيشلا -
 .«زاوجلا مدع ىوقألا لب» :لاق ؛ةورعلا

 :لاق «ةورعلا ىلع هتقيلعت يف يدورهاشلا ديسلا -
 ةيلمعلا هتلاسر يف لاقو كًاقلطم هزاوج مدع ىوقألا لبا

 ةايحلاو . .دهتجملا ىف طرتشي١ :(نينمؤملا ةريخذ)

 ْ .(؛ةمادتساو ءاذدتبا

 ريغ مأ تيملا ناك ملعأ ًاقلطم ءاقبلا زاوج - "

 : ملعأ

 ءاج دقف ؛يفجنلا يشعرملا ديسلا اذهب لاق نممو

 ىركألا# هديقناام ( ىقكولا ةووعلا) ىلع هنيلعت ىف

 نم ملعأ تيملا نوك نيب ليصفت ريغ نم ًاقلطم هزاوج
 .«ةلمتحملاو ةلوقملا ليصافتلا نم هريغو ؛همدعو يحلا

 : ءايحألا نم ملعأ تيملا ناك اذإ ءاقبلا بوجو - "

 :هب ىتفأو اذه ىأر نممو

 :لاق (نيحلاصلا جاهنم) يف ميكحلا ديسلا انذاتسأ -

 بجو يحلا نم ملعأ ناك نإف .تامف ًادهتجم دلق اذإ»

 مل ام يفو لئاسملا نم هب لمع ام يف هديلقت ىلع ءاقبلا

 . «لمعي
 (ةحضاولا ىواتفلا) ىف ردصلا ديهشلا انذاتسأو -

 نم تناك رع اه بلاعلا قف عج را تام اذإ» :لاق

 ؟هل ًادلقمو هب ًايدتقم ناك

 ليصفتلا يعدتسي لاؤسلا اذه ىلع باوجلاو

 :يلاتلاك

 ديلقتلا ةبمهأ

 ءايحألا لك نم ملعأ تيملا نوكي دق -أ

 . لعفلاب نيدوجوملا

 تيملا ديلقت ىلع فلكملا رمتسي ضرفلا اذه يفو
 ل اف قرف لاا ذاب ادع مرسلا كاك ول امك اناكت

 .«لمعي مل ام يفو عجرملا لاوقأ نم هب
 :همدعو ءاقبلا نيب رييختلا

 ديسلا ىوتفو يأر هيلعو .ءاقبلا زاوجب هنع اوربعو

 ىوقألا» :(ىقثولا ةورعلا) ىف لاق «نيرخآو يدزيلا

 .«ثيحلا ديلقت ىلع ءاقبلا زاوج
 :ليصفتلا « 

 ىف دلقملا ىماعلا اهب لمع ىتلا لئاسملا نيب -أ

 ترم كعب اهيئاوكيلقت ىلع داقبلا#هل زرعت: دقن خ
 ءاقبلا هل زوجي الف هتايح يف اهب لمعي مل يتلا لئاسملاو

 .اهيف ءايحألا نم هريغ ديلقت همزليو .هديلقت ىلع اهيف

 يداهلا دبع ازريملا يأرلا اذه ىلإ بهذ نممو
 ديلقت زوجي ال» :(ةاجنلا ةليسو) يف لاق «يزاريشلا
 لئاسملا يف هديلقت ىلع ءاقبلا و ءادتبا تيملا

 .«هتايح نامز يف اهب لمع يتلا

 دلقملا يماعلا اهملعت يتلا لئاسملا نيب - ب

 هتوم دعب ىتح اهل ًاركذتم يقبو هدلقم ةايح يف اهظفحو

 ؛هتوم دعب هدلقم ديلقت ىلع اهيف ءاقبلا هل زوجيف

 اهيسنو اهملعت يتلا ىرخألاو اهظفحي مل يتلا لئاسملاو

 ءهتوم دعب هدلقم ديلقت ىلع اهيف ءاقبلا هل زوجي الف

 .اهيف ءايحألا نم هريغ ىلإ عوجرلا هيلع امنإو

 يف :لاق «يئوخلا ديسلا انذاتسأ بهذم وهو

 ديلقت ىلع ءاقبلا زاوج ىوقألا» :(ةبختنملا لئاسملا)

 لاح هاواتف نم يماعلا اهمّلعت يتلا لئاسملا يف تيملا

 رهظألا لب ءاهب لمع دق نكي مل نإو ءاهسني ملو هتايح
 دهتجملا نم ملعأ تيملا دهتجملا ناك اذإ هبوجو
 .«ىحلا

 الف ءادتبالا ةمرح ليلد هسفن وه ءاقبلا ةمرح ليلدو

 . ةداعإلا يف ةدافإ



 ديلقتلا ةّيمهأ

 «لصألابو «ةعرشتملا ةريسب هل اولدتساف زاوجلا امأ

 ىوتف ةيجح باحصتسا) باحصتساللا انه وهو

 .(هتوم لبق تيملا

 باحصأ ءاربك دحأ ىلإ نيعجارلا نأ مولعملا نما ف

 امع نوعجري اوناك ام مهيلع هللا تاولص  ةمئألا

 اوناك لب ءهنم اوذخأ نم تومب اوعمس امدعب اوذخأ

 ملا رق كروم ندي يح اوذكلا "امر نول

 اوذخأ امب نولمعي ال اوناك يأ - كلذ ريغ ناك ولو

 .انيلإ لقن ناكل  هتوم دعب

 اذإ ًالثم «كلذ ىلع ءالقعلا ةريس ىعدي نأ نكمي لب

 لمع رركي مايأل ةفصو هاطعأو بيبط ىلإ صخش عجر
 كلت نم موي لك يف (186 56565:م1100) ةفصولا هذه

 ىقبي لهف .ةفصولا ءاطعإ دعب (بيبطلا) تامف مايألا

 الو رخآ بيبط ىلإ عجري وأ ًاريحتم عجارملا كلذ
 هذه قبط ىلع لمعي لب ؟ال وأ .ةفصولا هذهب لمعي

 ال هنأ يف كش ال .ةنيعملا مايألا كلت يف ةفصولا

 ول امك ةفصولا كلت قبط ىلع لمعي لب ًاريحتم ىقبي
 .''"6تمي مل هنأ ناك

 ؛ةيلعفلا ةيجحلا يه امنإ ةبحصتسملا ةيجحلا نأل»و
 تيملا دهتجملا رصع ىف ًادوجوم ناك دق ىماعلا نأل

 نم ةهروهدلفا ناك دف لي ظفاريغلا يحصل ًاديغار

 تناك له ةيلعفلا ةيجحلا نأ يف كشن انكلو «نمزلا
 الف ءةايحلاب ةديقم اينأ لآ تاقلملا دعي صح ةئئاثو ةقلطم

 . «تامملا دعب هاوتف ةيجح باحصتسا نم عنام

 ىلوأ قيرط نم ءادتبا تيملا ديلقت زاوجب نولئاقلاو

 . ءاقب هب نولوقي

 ديلقت ةلأسمب ةلأسملا هذه ليصافت نم طبتري امو

 .ةجيتنلاو لالدتسالا يف اهل ةعباتف ملعألا

 :طورشلا ةفرعم قرط

 ىلع يتلا لئاسولا مكلت طورشلا ةفرعم قرطب دصقن

 )١( :لوصألا ىهتنم ”/116.
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 طورش رفاوت ةفرعم ىلإ لوصولا يف اهدمتعي نأ يماعلا

 حشرملا وأ ةيعجرملل يدصتملا صخشلا يف ةيعجرملا

 .(خلا) ةقاثو وأ ةلادعو ءةيملعأ وأ داهتجا نم ءاهل

 ةيحان نم امإ قرطلا هذه ةيجح تويثل كلذو

 . ةيعرش ةيحان نم امإو « ةيلقع

 ىلع اهتلالد ىوتسمو اهددع ىف فلتخا دقو

 :ىلاتلاكو .بولطملا

 :امه ؛نيقيرط ىضترملا ديسلا ركذ

 ١-_المخالطة:

 لاح فشك ىلع دعاست يتلا ةرشاعملا اهب ديريو

 مازتلالا ىوتسمو يملعلا ىوتسملا ثيح نم عجرملا

 . ينيدلا

 نوكي نأ ءرشاعملا وأ طلاخملا يف «طرتشي ملو

 نيب زييمتلا اهعم عيطتسي يتلا ةيملعلا ةربخلا لهأ نم

 .هريغو ملعألا وأ هريغو دهتجملا

 ديفتسي نأ يأ ؛ّملعلا ةطلاخملا ةدافإ طرتشا نكلو

 «عجرملا يف بولطملا طرشلا رفوتب ملاعلا اهنم يماعلا

 . نظلا اهتدافإب يفتكي الف

 : ةرتاوتملا رابخألا - "

 غلبت يتلا يملعلا طسولا يف ةرهشلا اهب ديريو

 طرشلا ىلع عجرملا رفاوتب ملعلل ديفملا عايشلا ىوتسم

 .بولطملا

 ةفص ةفرعم ىلإ قيرط يماعللو» : (ةعيرذلا) يف لاق

 رابخألاو ةفلاخملاب ملعي هنأل هيتفتسي نأ بجي نم

 يف مهتبترو هنكسي يذلا دلبلا يف ءاملعلا لاح ةرتاوتملا

 . ةنايدلاو - ًاضيأ  ةنايصلاو ملعلا

 ىوتفلا لطبي نم لوق ةلمجلا هذه يف نعطب سيلو

 نم ًائيش ملعي ال وهو ًاملاع هملعي فيك :لوقي نأب

 «ةغايصلاو ةراجتلاب سانلا ملعأ ملعن انأل .؟همولع

 .«بادآلا نونفو ةغللاو وحنلاب ملعلا كلذكو

 امه ؛نيقيرط ركذي يلحلا ققحملا كلذكو

 ىف افلتخا نإو ىضترملا ديسلا امهركذ ناذللا ناقيرطلا



1١111 

 يف لاق ؛ملعلا امهتدافإ ًاضيأ طرتشا امك ءامهنع ريبعتلا

 ضرعتي نأ يتفملل زوجي ال" :(١١3ص « جراعملا)

 .كلذب هسفن نم قثي ىتح ىوتفلل

 كلذ هنم ملعي ىتح هيتفتسي نأ وتفتسملل زوجي الو

 قاقحتساب هل مهتداهشو ءاملعلا ةسراممو هتسرامم نم

 .هايإ هغولبو ىوتفلا بصنم

 الو ًاردصتم ىتفملا ةدهاشمب ىماعلا ىفتكي الو

 الو هيلع ةماعلا لابقإب الو يعدل الو د ىلإ ًايعاد
 وأ هسفن يف ًأطلاغ نوكي دق هنإف «عروتلاو دهزلاب هفاصتا

 . «اطلاغم

 ىماعلا ىفتكي الو» :هترابعب ىلحلا ققحملا ريشيو

 نم بلا قتلا لوتس يف نكد امئلإ غلا فاو

 777/7 .دمتعملا) يف يرصبلا نيسحلا يبأ لوق لائمأ

 نظ ىلع بلغب نأ وهف ءاتفتسالا طرش امأ» :(34و

 نم هاري امب داهتجالا لهأ نم هيتفتسي نم نأ ىتفتسملا

 سانلا ذخأو نياق اع هو يقم: ىودشلا هياكل

 عامتجا نم هاريامب نيدلا لهأ نم هنظي نأو ءهنع

 تامس نم هاري امبو «هئاتفتساو هلاؤس ىلع تاعامجلا

 .«نيدلاو رتسلا

 يفتكيف يلحلا ققخملا هلاخ يلحلا ةمالعلا فلاخيو

 يأرلاو يقتلي هنأ يأ .ىوتفلل يدصتلابو نظلا ةبلغب
 يف يرصبلا نيسحلا وبأ هركذ يذلاك «ةلأسملا يف ينسلا

 ىكح دقف .ليلدلا ىف هعم فلتخي هنكلو .(دمتعملا)

 يف لاق» : هنأ (* ما ص .ملاعملا) يف يلماعلا هنع

 داهتجا ةحصب هملع يتفتسملا يف طرتشي ال :(بيذهتلا)

 ريغ نم # ْكْزلَأ لهآ اوُلَمَْصل :ىلاعت هلوقل يتفملا

 نم هنأ هنظ ىلع بلغي نم دلقي نأ هيلع بجي لب
 هتيؤرب نظلا اذه هل لصحي امنإو , عرولاو داهتجالا لهأ

 نيملسملا عامتجاو «قلخلا نم دهشمب ىوتفلل ًابصتنم هل
 .(«هميظعتو هئاتفتسا ىلع

 يلحلا ةمالعلا يأر ملاعملا بحاص بّقعت دقو

 يف ُهَدَمَنو «يلحلا ققحملا هلاخ يأر نيبو هنيب ةنزاوملاب

 ديلقتلا ةّيمهأ

 نيذه نيب فالتخالاو) :لاق ء«ةيآلاب هلالدتسا

  رهاظ «ةمالعلا مالكو ققحملا مالك ينعي» (نيمالكلا

 .- ىرت امك

 ال حضاو ههجوو .ىوقألا وه ققحملا مالكو

 . نايبلا ىلإ جاتحي

 : دودرم هيلإ راص ام ىلع ةيآلاب ةمالعلا جاجتحاو
 يف هيلع هبن دقو ءاهيف مومعلا عنملف :ًالوأ امأ

 . (ةياهنلا)

 نم دب ال مومعلا ريدقت ىلع هنألف :ًايناث امأو

 رظنلاب ىوتفلا طيارش عمج نمب ركذلا لهأ صيصخت
 ءاتفتسا بوجو مدع ىلع قافتالل «ءاتفتسالا لاؤس ىلإ

 ملعلا نم دب الف ٍظئنيحو ءهزاوج مدع ىلع لب ؛هريغ
 ةداهش وهو .ملعلا ماقم موقي ام وأ طيارشلا لوصحب

 .نيلدعلا

 :يه «كلذل قرط عبرأ يلماعلا ركذو

 :ةعلطملا ةطلاخملا ١

 طلاخملا رشاعملا نوكي نأ (ةعلطملا) ديقب ديريو

 . ةربخلا لهأ نم

 ١ ةرتاوتملا رابخألا :

 نم ىضترملا فيرشلا لوق حيضوت يف ُتلق امكو
 ىلإ عفترت يتلا ءاهقفلا طساوأ يف ةرهشلا :اذهب ديري هنأ

 .انه كلذ لوقأ ملعلل ديفملا عايشلا ىوتسم

 :ةدضاعتملا ةريثكلا نئارقلا

 ىوتسم ىلإ اهب عفتري ًادضاعت ةدضاعتملا ينعي

 . ملعلا اهتدافإ

 :نيفراعلا نيلدعلا ةداهش  ؟

 .ةربخلا لهأ نم انوكي نأ (نيفراعلا) ديقب دصقيو

 يتفملا يف ربتعيوا :(778لصص ءملاعملا) يف لاق

 ًانمؤم نوكي نأ داهتجالا عم دّلقملا هيلإ عجري يذلا

 .الدع

 لوصحب هملع :هيلإ دلقملا عوجر هحص يفو
 : هيف طئارشلا



 ديلقتلا ةئيمعأ

 .ةعلطملا ةطلاخملاب امأ

 . ةرتاوتملا رابخألاب وأ

 . ةدضاعملا ةريثكلا نئارقلاب وأ

 . «ةيعرش ةجح امهنأل «نيفراعلا نيلدعلا ةداهشب وأ

 ءانئاهقف نم نيرخأتملا يرخأتم ىلإ لصن امدنعو

 نيب نوعمجي  ًاضيأ - مهدجن «نيرصاعملا كلذكو

 لكشب امهنوحرطيو «ةيعرشلا ةجحلاو ةيلقعلا ةجحلا

 ملعلا :ةثالثلا نيب ددعلا يف اوفلتخا نإو .ًاميظنت رثكأ

 .ةقثلا ربخ ةفاضإب ةعبرألاو «ةنيبلاو عايشلاو ينادجولا

 يماعلا موقي نأ وه :ينادجولا ملعلاب دوصقملاو

 طرشلا ىلع رفوتم عجرملا نأب ملعلا ليصحتب هسفنب

 ناك نإ رابتخالاب كلذو ءرشابم لكشب يأ .؛بولطملا

 ةربخلا لهأ نم ءاملعلل ةرشاعملاب وأ «ةربخلا لهأ نم

 رأ «ىضترملا فيرشلا هركذ يذلا مدقتملا حيضوتلا ىلع

 هديفي ًأدضاعت ةدضاعتملا ةريثكلا نئارقلا عمجت قيرط نع

 . كلذب ملعلا

 فاصتا رهتشي نأ وهف ملعلل ديفملا عايشلا امأ

 وأ يملعلا نيطسولا يف ءبولطملا فصولاب عجرملا

 دوجوب ملعلا يماعلا ةدافإ ىوتسم غلبت ةرهش .ىنيدلا

 .بولطملا طرشلا

 ديفملا عايشلاو ينادجولا ملعلا) ناقيرطلا ناذهو

 ام يف ملعلا ناديفيو .ةيلقعلا ججبحلا نم (ملعلل

 .نافراعلا نالداعلا نادهاشلا : ةنّيملا نم مهدارمو

 ضراعت ال نأ طرشبو . .هب نادهشي امب ناريبخ امهنأ يأ
 . ىرخأ ةنْيبب

 كلذو ءحيجرتلا ةلواحم نم دب ال ةضراعملا دنعو

 لامتحا نوكي ثيحب ةربخ رثكأ يه يتلا ةنّيبلاب ذخألاب
 ةداهش يف هلامتحا نم ىوقأ اهتداهش يف عقاولا ةباصإ

 .ىرخألا

 ربخملا نوكي نأ ةقثلا ربخ يف نوطرتشي :ًاريخأو

 .هب ربخي ام يف ةربخلا لهأ نم
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 ججحلا نم (ةقثلا ربخو ةنيبلا) ناقيرطلا ناذهو

 نالذيو هيل تالضوب انم ىف نطلا ةاديفيو «ةيعرنكلا
 . هيلع

 ديلقتلا يف رييختلا

 فيرعتلا

 .نييعتلا لباقي ءًايهقف ًاحلطصم ءرييختلا

 ثيح .سفنلا ىنعمب نيعلا نم ذوخأم نييعتلاو

 ءملعألا ديلقت نم انل دب ال ىنعمب وهف «ملعألا ديلقت

 .هريغ ديلقت ىلإ هزواجت زوجي الو

 يأ رايتخا يف ةيرحلا يماعلل نإف رييختلا هسكعبو
 .هدلقيل نيددعتمل ١ نيدهتجمل | نم دحاو

 ال نيدهتجملا صاخشأ نيب عقي انه  رييختلاو

 ام ىلع ؛ضيعبتلا يف نأشلا وه امك مهاواتف نيب

 ثحبلا روحم

 موزلب لوقي نم دنع لانه «ثحبلا روحم فلتخي

 .ملعألا

 رادم نوكي ملعألا ديلقت موزلب لوقي نم يأر ىلعف

 نم مهيف سيل نيذلا - نيدهتجملا يواست وه ةلأسملا

 هديلقت مزلي ملعأ وه نم دوجو لاح يف هنأ كلذ

 نيبو هنيب رييختلل لاجم الو ؛روكذملا يأرلا ىلع

 .هريغ

 معي ثحبلاف ملعألا ديلقتب مْزلُي ال نم يأر ىلع امأ
 نيبلا يف ملعألا دوجو :امهو ؛نيتقباسلا نيتلاحلا

 .هدوجو مدعو

 ةلأسملا يف يأرلا

 قافتا بسحب ةلأسملا ىف ىهقفلا يأرلا فلتخيو

 .اهيف مهفالتخاو ىوتفلا يف نيدهتجملا
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 قفتي ىوتفلا يف نيدهتجملا قاقتا ةروص يفف
 نم دلقي نأ يماعللف «مهنيب رييختلا زاوج ىلع عيمجلا

 اشي

 انهف «ىوتفلا يف نيدهتجملا فالتخا ةروص يفو
 :نايار

 داكي امب روهمجلا يأر وهو «ًاضيأ رييختلاب لوقلا

 . هيلع ًاملاستم نوكي

 مهنم ءانئاهقف نم دحاو ريغ عامجإلا هيلع ىكحو
 هاكح 1١/١( .«كسمتسملا) يف ميكحلا ديسلا انذاتسأ

 لئاسم نم 7” ةلأسملا ىلع قيلعتلا ضرعم يف وهو
 كانه ناك اذإ» :اهصنو «ىقثولا ةورعلا» ىف ديلقتلا

 انيويأ اديلقت دلقملل ناك ملعلا يف نايواسم نادهتتن

 نم «ديلقتلا زاوجب نيلئاقلا نم اعامجإ» :لاق ؛«ءاش
 . «فالتخالاو ىوتفلا يف قافتالا ةروص نيب قرف نود

 ةروص يف رييختلا يئوخلا ديسلا انذاتسأ عنمو -

 اهنمو هب نيلئاقلا ةلدأ ًاشقانم ىوتفلا ىف فالتخالا

 عامجالا ىوعد :ثلاثلا» :لاق ؛هيلإ راشملا عامجالا

 ربخلاب لوقنم عامجإ هنأ :هيفو «ةلأسملا يف ريبختلا ىلع
 ريغ قافتالا نأ ىلع .هيلع دامتعالا اننكمي الو ؛دحاولا

 ملو ؛ةثدحتسملا لئاسملا نم اهنأل «ةلأسملا يف مّلسم

 ىرعد نكمي فيكف «مهتاملك يف ءاهقفلا اهل ضرعتي
 ؟نييواستملا نيدهتجملا نيب رييختلا ىلع عامجإلا

 دامتعالا اننكمي مل ًاضيأ مهقافتاب ملعلا انضرف ول لب

 ًايدبعت ًاعامجإ اذه مهقافتا نوكي نأ لمتحي ال ذإ «هيلع

 دنتسم رمأ وه امنإو « يئن موصعملا لوق هب فشكتسي
 .ةلأسملا يف ةروكذملا هوجولا دحأ ىلإ

 نيدهتجملا نيب رييختلا نأ انه ىلإ لّصحتملاف

 .ليلد هيلع مقي مل نييواستملا

 يف ىتح رييختلاب لئاقلا روهمجلا يأرل لدتسا دقو
 ْ :اهتدمع «ةلدأ ةدعب ىوتفلا يف فالتخالا ةروص

 ليربج دمحم يبأ نع هلاجر يف يشكلا هاورام- ١

 نب ىسوم ينثدح لاق «يبايراغلا (دمحأ) دمحم نبا

 متاح نب دمحأ نسحلا ويأ ينثدح : لاق بهو نب رفعج

 ديلقتلا ةئمهأ

 نسحلا ابأ ينعي  هيلإ تبتك :لاق هيوهام نبا
 ؟ينيد ملاعم ذخآ نمع هلأسأ :- ذا ثلاثلا

 . كلذب ًاضيأ هوخأ بتكو

 اديمصاف ءامتركذام تمهف :امهيلإ بتكف

 لكو ءانبح يف نسم (لك) ىلع امكنيد يف (ادمتعاف)
 نإ امكوفاك 5 ءانرمأ يف (مدقلا ريثك) مدقتلا ريبك

 ::ىلاعت هللا ءانك

 ,ديلقتلاو داهتجالا) ىف ردصلا اضر ديسلا لاق

 ققحملا لاق دقف ثيدحلا دنس امأو 2

 ىف ىشكلا هاور ثيدحلا نإ» :(سوماقلا) ىف يرتستلا

 كيفي جا نيكل «ةاررلا حدم ماقم يف هباتك ةجابيد
 ؛لمهم مهضعب امنإو «هيف ًانوعطم هتاور ضعب ىنعمب

 .«ةمدقملا يف هانققح امك ةيجحلا يف حودمملاك وهو

 ؛هباتك ةمدقم ىف ثيدحلا اذه ىشكلا ركذ :لوقأ

 ل تقفل هسلا كس لل مر: تانك وعز

 هقرلر ماسك (ةنذو لاو عم قو ءرابخألا داتسإ

 , هلدنع هتحصو هرودصب

 قوثوم ريغ ثيدحب جاجتحالا ديعبلا نم هنإف
 تركس نأ امك ؛باتكلا اذه لثم ةمدقم يف ءرودصلا

 .«كلذ ىلع لدي هفعضب حيرصتلا نع هرايتخا يف خيشلا

 هيلإ نوكرلا ححصيو .هقدصب قوثولاب يحوي اممو
 نممو ؛ءاملعلا نع ةياورلا نم رثكأ نمم يبايرافلا نأ

 ركذي ملو ءهطخب هدجو ام هنع ىورف يشكلا مهدمتعا

 مل هيوهام نباو بهو نبا هلثمو «مذب لاجرلا بتك يف
 اذه ىلع لوبقلا لالظف ؛نييلاجرلا دنع مذب اركذي

 .انئاهقف نم دحاو ريغ هب لدتسا اذهلو .«ةرهاظ ثيدحلا

 نيتيلكلا نم دوصقملا نأ :هب لالدتسالا نايبو»
 لصحت امك ةهاقفلا نإف ءهيقفلا وهو دحاو صخش

 يف مدقلا ةرثكل لصحت كلذك مهبح يف نسلا ريثكل

 .انسم نكي مل نإو مهرمأ

 ىلع لدي امك يقارغتسالا مومعلا نأ :مولعملا نمو

 ىلع لدي كلذك «ىوتفلا يف نيقفتملا نيب رييختلا

 . ىوتفلا يف نيفلتخملا نيب رييختلا



 ديلقتلا ةّيمهأ

 لضفلا يف نييواستملا نيب رييختلا ىلع لدي امكو

 انملع اذإ اميس ءملعلا يف نيلضافتملا ىلع لدي كلذك

 بسحب تاهجلا عيمج نم نييواستملا دوجو ةلق

 . «ةداعلا

 :ةعرشتملا ةريس ١

 يأ ىلإ هعوجر يف دلقملا رييخت ىلع ةمئاق يهف»
 ءردصلا) «'روضحلا نامزب ةلصتم ةريسلا هذهو . .تفم

 ١[(. © ص

 دمتعن نأ ىلإ ةجاحب انارأ ال ةريسلا مايق دنعو

 هقفلا بتك ضعب ىف ءاج امك ةفسلفلا تايطعم

 ىتمف 00 «رابتعا عيرشتلا نأل «ةيلالدتسالا

 رييختلا زاوج روضحلا نامزب ةلصتملا ةريسلا نم اندفتسا

 .اهريغ ىلإ عوجرلا نع انتنغأ

 ديلقتلا يف ضيعبتلا
 فيرعتلا

 ىلإ ءيشلا قيرفت ينعت .ًايمجعم ««ضيعبتلا» ةملك
 . ءازجأ

 دلقي نأب «ىواتفلا ىلع ديلقتلا عيزوت :ًايهقفو

 ىواتفب رخآ ًادهتجمو «ىواتفلا ضعبب ًادهتجم يماعلا

 . ىرخأ

 :رييختلاو ضيعبتلا نيب قرفلا

 ديلقتلا ىف رييختلا ةلأسمو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو

 نوال: ديدسملا نكي ريشتلا لاسم ف .ديلقتلا نأ نق

 نم رثكأ نيب نم يماعلا هراتخي نأ دعب ؛ىراتفلا عيمج

 عيزوتبو ءدهتجم نم رثكأل نوكي ديلقتلاف انه امأ
 ةئيعم ىواتفب ادهتجم يماعلا دلقيف «مهاواتف ىلع ديلقتلا

 . ىرخأ ىواتفب رخآ ًادهتجم دلقيو

 مييختلا) نيعضوملا الك يف .يماعلاف

 وه رييختلا ةلأسم يف هنأ الإ ءرّيخم وه «(ضيعبتلاو
 ًادحاو ًادهتجم راتخي نأب نيدهتجملا نايعأ نيب رّيخم

 المكلا

 . هيواتف عيمج يف هدلقيف هنيعب

 نيب رييختلا ىواتفلا نيب رييختلا عبتيو «ىواتفلا نيب
 . نيدهتجملا دارفأ

 دهتجم نم ىرخأ ىواتفو دهتجم نم ىواتفب ذخأيف

 .هاوتف رايتخال ًاعبت دهتجملل هرايتخا نوكيف ءرخآ

 ىلع (ضيعبتلا ةلأسم) ةلأسملا هذه ُتَقَّسن انه نمو

 رييختلا زوجي ثيحف «(رييختلا ةلأسم) ةقباسلا ةلأسملا

 . ضيعبتلا زوجي

 :مكحلا

 مزل اذإ الإ زاوجلا وه ةلأسملا مكح نأ فورعملاو

 .زوجي ال هنإف عقاولا ةفلاخمب ملعلا ضيعبتلا نم

 لوقب رهظلا (ةالص يماعلا) كرت ول ام» لثم اذهو

 (ةالص) كرتو ء«ةعمجلا (ةالص) بوجوب لوقي نم
 , '"”«(رهظلا (ةالص) بوجوب لوقي نم لوقب ةعمجلا

 ١/ ؛حيقنتلا) يف «يئوخلا ديسلا انذاتسأ لوقي

 زوجيو) :ةورعلا بحاص لوق ىلع ًاقيلعت «*6

 يف هانركذ امم  حضتا دق» :(لئاسملا يف ضيعبتلا

 نيب ريخم فلكملا نأ نم ةرشع ةئلاثلا ةلأسملا

 امهنيب ةفلاخملاب ملعلا مدع دنع نييواستملا نيدهتجملا

 دلقي نأ دلقملل نإف «لئاسملا يف ضيعبتلا زاوج -

 مدعل ىرخأ ةلأسم يف رخآلا دلقو «ةلأسم يف امهدحأ

 هل زوجي لب .ىوتفلا يف امهنيب ةفلاخملاب ملعلا
 دحاو لمع ءازجأ ىلإ ةفاضإلاب عوجرلا يف ضيعبتلا

 ةدحاولا ةرملاب ءافتكالا يف امهدحأ دلقي نأب «هطئارشو

 حسملا زاوج يف رخآلا دلقيو «بايثلا لسغ يف
 بوجو مدع يف امهدحأ دلقي وأ - ًالثم  ًاسوكنم

 ةعبرألا تاحيبستلاب ءافتكالا ىف رخآلا دلقيو .«ةروسلا

 ْ .اذكهو ءةدحاو ةرم

 هلو «ةربتعم ةجح نيدهتجملا الك ىوتف نأل كلذو

 )١( ءردصلل  ديلقتلاو داهتجالا ص4١.
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 انصصخ اذإ اذه . . ءاش امهيأ ىلإ هلامععأ يف دنتسي نأ

 ملعي مل اذإ امب نييواستملا نيدهتجملا نيب رييختلا زاوج

 .- رم امك  ىونقلا يف امهنيب ةفلاخملا

 ملعلا ةروص ىلإ رييختلاب لوقلا انممع ول اّمأ

 ديلقتلا يف ضَعبي نأ زاج نإو  دلقملاف امهنيب ةفلاخملاب

 باب يف رخآلا دلقيو «باب وأ لمع يف امهدحأ دلقيو
 .دهتجم ىلإ هتادابع يف عجر ول امك «نيرخآ لمع وأ

 نم نكمتي ال هنأ الإ - رخآ دهتجم ىلإ هتالماعم يفو
 دلقي نأب دحاو بكرم ىلإ ةفاضإلاب ديلقتلا يف ضيعبتلا
 ين دلقيو ءامهدحأ نم هطئارش وأ هئازجأ ضعب يف

 امهدحأ دلق ول امك ءرخآلا دهتجملا نم رخآلا اهضعب

 ين اهب تأي ملف ةالصلا يف ةروسلا بوجو مدع يف
 ءافتكالا يف رخآلا امهدحأ ىلإ عجرو ءهتالص

 امهنيب ةفلاخملاب ملعلا عم ةدحاو ةرم عبرألا تاحيبستلاب

 .ىوتفلا يف

 ءازجألا نم ءزج لك ةحص نأ : كلذ يف هجولاو

 عمف ؛ًاحيحص رخآلا ءزجلاب ىتأ اذإ امب ةديقم ةيطابترالا
 ءازجألا لطبت ةيطابترالا ءازجألا نم ءزج نالطب

 .اهرسأب

 ةيطابترالا ءازجألا ةحص نإ :تلق تئش نإو

 ءافتكالا عم ةروسلل ةدقاف ةالصلاب ىتأ اذإف «ةيطابترا

 دعب لامتحاو ؛عبرألا تاحيبستلا يف ةدحاولا ةرملاب

 نيدهتجملا دحأ فلاخ هنأب هملعل هب ىتأ ام نالطب كلذ

 يف رخآلا امهدحأ فلاخ امك ةروسلاب هنايتإ مدع يف

 ةلاحم الف ؛ عبرألا تاحبستلا يف ةدحاولا ةرملاب هئافتكا

 زرحي نأ نم صانم الف ءاهداسفو هتالص ةحص ىف كشي

 :ةريسعملا ةيححلا نإ اهتذافإ مدع ىف دقو ءاهتكش
 هتمذ ءاقبو ةداعإلا موزل لاغتشالا ةدعاق ىضتقم نأل

 .هب رومأملاب ةلغتشم

 ءامهيلك دنع اهنالطبل ءاهتحصب يتفي دهتجم الو
 هدانتسال «نالطبلاب مكحلا دنتسم يف نيفلتخم اناك نإو

 رخآلا هاريو ءًادمعتم ةروسلا كرت ىلإ امهدحأ دنع

 اهنالطب عمو .ًاثالث عبرألا تاحيبستلا هكرت ىلإ ًادنتسم

 ديلقتلا ةّيمعأ

 دب ال ةالصلا ةحصب امهئاتفا مدعو «نيدهتجملا الك دنع

 .!اهنالطب ىنعم وهو .اهتداعإ نم فلكملل

 :ليلدلا

 ىلع موقلا لالدتسا ىلإ هردصم ريغ يف ءريشأو

 .ةمدقتملا ةلأسملا يف

 ديلقتلا يف لودعلا

 فيرعتلا

 نم هديلقتب ىماعلا لاّقتنا ديلقتلا ىف لودعلاب داري

 ًادهتجم دلقي نأب كلذو ءرخآ دهتجم ىلإ نيعم دهتجم
 . رخآ دهتجم ىلإ هديلقت نع لدعي مث ًانيعم

 :ةلأسملا يف لاوقالا

 دنع فالخلا عقوم ةلأسملا هذه تععقو دقو

 : يه «لاوقأ ةثالث ىلعو ءانباحصأ

 :ىلاتلاكو «١ ليصفتلاب لوقلا ١

 : ملعألا ديلقت بجوي نم يأر ىلع أ

 هنإف ملعألا ىلإ ملعألا ريغ نم لودعلا ناك اذإ

 .هنم ديالو «بجاو

 ملعألا نم لودعلا ناك نأب سكعلاب رمألا ناك اذإ

 . زئاج ريغ هنإف ؛ملعألا ريغ ىلإ

 واسم رخآ دهتجم ىلإ دهتجم نع لودعلا ناك اذإ -
 يأر ىلع زئاج ريغو «يأر ىلع زئاج هنإف «ملعلا يف هل

 .رخآ

 ناك ءاوس ءاقلطم لودعلا زاوجب لوقلا-؟

 .ملعأ ريغ وأ ملعأ هيلإ لودعملا وأ هنم لودعملا

 لودعملا ناك ءاوس ًاقلطم لودعلا ةمرحب لوقلا " 

 :ةلدألا

 ىف تمدقتو ؛ملعألا ديلقت ةلدأب ليصفتلل لدتساو -



 ديلقتلا ةئمهأ

 : ًاقلطم زاوجلاب لوقلل لدتساو -

 :ديلقتلا ةلدأ تاقالطإب ١

 دهتجملا ىوتف ةيجح ىلع ةلادلا ةلدألا هذه نأ نايبب

 ىلإ هدلقب نمع هلودع مدعب ديقت مل اهب ذخألا زاوجو
 .هريغ

 :باحصتسالاب - 4

 ءامهدحأ ىوتفب ذخألا لبق .فلكملا نأ» بيرقتب

 نأ ضرفل كاذب وأ اذهب ذخألا نيب ًاريخم ناك

 طئارشل ةدجاو امهنم لك ىوتفو ؛«نايواستم نيدهتجملا

 يف  هلجأل  انككشو امهدحأ ىلإ عجر اذإف «ةيجحلا

 اهنأ وأ ةيرييختلا اهتيجح ىلع ةيقاب رخآلا ىوتف نأ
 ةيرييختلا اهتيجح ءاقبب انمكح رابتعالا نع ةطقاس

 نيب رّيخم فلكملا نأ كلذ ىضتقمو .«باحصتسالاب

 دهتجملا ىلإ لودعلاو لوألا دهتجملا ديلقت ىلع ءاقبلا
 , 200هيلإ لودعلا ديري يذلا

 : ًاقلطم زاوجلا مدعب لوقلل لدتساو -

 :يلقعلا لصالاب ١

 رمألا نأ» :بيرقتب ؛لاغتشالا ةدعاق انه وهو

 .ةيجحلا يف رييختلاو نييعتلا نيب رودي ماقملا ينف

 كلذو ؛.هنيعت لمتحي امب ذخألا موزلب لقتسا دق لقعلاو

 نح يف ةربتعم ةجح اهب ذوخأملا ىوتفلا نأب عطقلل

 «ةيرييخت وأ ةينييعت ةجح اهنأ يف ددرتلا امنإو .فلكملا

 .رخآلا

 ذخؤيف اهب عوطقم لوألا دهتجملا ىوتف ةيجح ًاذإ
 يف كشلاو «ةيجحلا ةكوكشم رخآلا دهتجملا ىوتفو اهب

 . '"'اهمدعب عطقلا قواسي ةيجحلا

 )١( .حيقنتلا ١/١

 .155ص ء.س .م(5)

 و١

 ةجح تراص دق اهب ذوخأملا ىوتفلا نأ :هبيرقتو»
 تدأ يذلا مكحلا نأ وأ ءاهذخأب دلقملا قح يف ةيلعف

 يردن ال ثيحو ؛هيلع نيعت دق اهب ذوخأملا ىوتفلا هيلإ
 ةثدحم هنأ وأ ةيقبمو ةثدحم ةلع مازتلالا وأ ذخألا نأ

 ىلع اهب ذوخأملا ىوتفلا ءاقب يف كشنف .ءبسحف

 ىوتف ىلإ دلقملا عوجرب اهنع اهطوقسو ةيلعفلا اهتيجح
 ىلع يعرفلا مكحلا ءاقب يف كشن وأ ءرخآلا دهتجملا

 ىلع مكحلا ءاقب وأ ةيلعفلا اهتيجح بحصتسنف هنيعت

 . هنيعت

 . "”:لودعلا زاوج مدع اذه ىضتقمو

 وحن ىلعو ماقملا يف ةلدأ نم هوركذ ام ةدمع هذه

 هيلإ ةبونلا لصت ال  هريغ وأ ًاباحصتسا  لصألاو
 نأ كلذ ءاهب هضوهنو ةلأسملا ىلع '"'ليلدلا مايق دنع
 ةلكن نوموصعملا ةمئألا هّجو امب ًاذخأ ةعرشتملا ةريس

 نأ نع - ًايخيرات - برعت ءديلقتلا لاجم يف مهعابتأ
 ىلإ عجريو  ًالثم  ناسارخ نكسي ناك يذلا فلكملا

 هنإف ةفوكلا ىلإ رجاهي مث .كانه ءاهقفلا ةاورلا دحأ

 . ءاهقفلا ةاورلا نم دوجوم وه نم ىلإ اهيف عجري
 .ديلقتلا يف لودعلا ريغب اذه لثم رسفي الو

 تايطعمب ريثأتلا نع اندعب ىتم اذه عجريو

 ةمئاق دهتجملا ىلإ عوجرلا ةيعورشم نأ ىلإ  ةفسلفلا
 امهو ءاهليلد ىلإ ةدنتسم هاوتف ةيجحو ؛هداهتجاب

 زاوجو ءاتفالا طئارش ىلع رفوت دهتجم لك يف نارفوتم

 نم عمسمو ىأرمب عقي ءاذه ناك دقو

 يلضفلا يداهلا دبع

 .١؟ة6ص .ء. سس .م(1)

 :انباتك ىلإ ليلدلاو لصألا نيب قرفلا ةفرعم ىلإ عجرب (؟)
 .«ةيمامإلا هقف لوصأ ىف سورد»
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 لوصألا تادآ

 رخاوألاو لئاوألا لوصأ يف رخازلا رحبلا
 ىفوتملا ينيوزرقلا يدهم ديسلا مامإلل

 هلل

 ينيوزقلا تدوج روتكدلا :قيقحت

 ةطوطخملا خسنلا

 نيتخسن ىلع لوصألا تايآ قيقحت يف ُثدمتعا

 .«فجنلاب ةماعلا ميكحلا هللا ةيآ ةبتكم ةخسن : ىلوألا

 ةخسن نع ُتبتُك اهنأ ودبي «طخلا ةنيتم ةخسن يهو
 ديدجت نأ ًاملع .ه1147 ناضمر ١4 ىف فلؤملا
 َّنأ يأ .ه1597١1 ناضمر ١١ ىف ناك لصألا ةدوسيم

 ديدجت غارف نم دحاو 2 دعب ةبوتكم ةخسنلا هذه
 .اهنم فلؤملا ةدوسم

 لمتشت ةحفص لكو ؛ةحفص (14) يف عقت يهو

 .ًارطس )١7 -١18( نم برقي ام ىلع

 (فجنلا) ءاطغلا فشاك لآ ةبتكم ةخسن :ةيناثلا

 دمحم اهبتك ةخسن نع هداز يرفعج اضرلا دبع اهبتك

 ناضمر ال ءاعبرألا موي ىحض يناطفقلا نيسحلا

 ةحفص ّلكو .ةحفص (؟59) يف عقت يهو .ه7

 «نيرشعلاو ةئلاثلا ةقرولا ىتح ارطس )١4( نمضنت اهنم

 )٠١- رطسلا ٌمضي ام ًابلاغو .ًارطس نيرشع حبصت مث
 .تاملك ١١(

 الإ .كابترالاو «طقسلا نم ريثكلا ةخسنلا هذه ىفو
 .ىرخألل ةدحاولا نيتلمكم اتحبصأ نيتخسنلا نيتاه َّنأ

 ةخسن اهمهأ «ىرخأ ةّيطخ خسن نم ٌتدفتسا ينأ امك

 ةنس ىفوتملا مولعلا رحب قداص دمحم ديسلا ةمالعلا
 .فجنلاب هتبتكمب ةظوفحملا م1474 /مه8

 نكل .ةمتاخو تاماهلإ ىلع هتلاسر فلؤملا َبّثر

 ةلدأو تادراو ىلإ تاماهلإلا مَّسق امدعب تلخادت هثحابم

 يف) عباسلا ثحبملاو .لوألا ثحبملا ين ًاصوصخ

 . (ةعبرألا ةلدألا ةّيجح

 لوصألا تايآ

 ليلدلاو «(ةَئنُسلا) يناثلا ليلدلا لخدأ دق ناكو

 نيماهلإلا) انوكيل تاماهلالا نمض (عامجالا) ثلاثلا

 خي ام اَّمأ .ثحبلا لسلست نمض (عساتلاو نماثلا

 .رشاعلا ماهلإلا يف هدرفأ دقف عبارلا لقعلا ليلد

 داهتجالا يف) رشع يداحلا ماهلإلاب هميسقت متخو

 . (ديلقتلاو

 ماهلإلا يف (رماوألا) نع ثّدحت امدنع لفغأ امك

 ماسقأ نع ثيدحلاب ىفتكاو ؛لوألا دراولا يناثلا

 هَّنأ ودبيف لوألا دراولا نم هدارأ ام اّنأ . طقف بجاولا

 .هب صاخ دراوب هدرفي ْنأ نود رماوألا ثحب عم هجمد

 ىناثلا ليلدلا ٌتعجرأف اهلسلست ةلاسرلل ٌتدعأ دقو

 ١ عباسلا ماهلإلا ىلإ (عامجالا) ثلاثلا ليلدلاو (ةنُسلا)

 يذلا ماهلالا يف القتسم ةيلقعلا ةلدألا ثحبم ُتيقبأو

 ىلع ًاظافح (نماثلا) ىلإ رشاعلا نم هلسلست لدبأ

 ءامهثحابم طلتخت اليكل نينثا نيدراو ىلإ هميسقت

 .رخآلا عم اهضعب لخادتيو

 ينعسو ام ٌصنلا طبض ىلع ًاًبصنم يلمع ناكو
 .امهلماكت مدعو «نيتيطخلا نيتخسنلا بارطضال كلذ

 ةمالعلا تاركتبم نم (لوصألا تايآ) هتلاسر رعت

 «لوصألا ملعب هلّغوت لالخ نم عاطتسا ثيح فلؤملا
 تايآلا نم هدعاوق طابنتسا ىلإ هثحابم راضحتساو

 ًازيمتم ًاملع هرابتعاب نآرقلا ىلإ هلوصأ عاجرإو «ةينآرقلا
 تاراضحلاو ممألا هيف مهكراشت مل مهدحو نيملسملاب

 امك «ميدق ثارت نع الوقنم نكي ملو مهيلع ةقباسلا

 .امهريغو «قطنملاو ةفسلفلا مولع يف لاحلا يه

 فلؤملا دلو هبتك اميف ةلاسرلا هذهل فيرعت درو دقو
 هيبأ تافلؤم دادعت نع ىنيوزقلا نيسح ديسلا ةمالعلا

 ْ : هلوقي

 اهيف عمج .اهباب يف ةركتبم «لوصألا تايآ» ةلاسر

 ابترم «يلوصأ بلطم ىلع اهب لدتسُي نأ نكمي ةيآ لك
 را يل ةييوجللا دامت كرا نع هيئاوا عامل
 نويلوصألا هركذي مل اهنم ريثكلاو «حيجارتلاو لداعتلا

 يبت يف



 لوصألا تايآ

 لوصألا تايآ

 رخاوألاو لئاوألا لوصأ يف رخازلا رحبلا

 فلؤملا ةمدقم

 يدهي ام ءليزنتلا قئاقح نم انمهلأ يذلا هلل دمحلا

 ىلع هللا ىَلصو .ليلد لك نم :ليبسلا ءاوس ىلإ هدابع
 .ليوأتلا بتارمب نيطيحملا هلآو دّمحُم

 نب دّمحُم ؛ينغلا هّبر وفع يجارلا لوقيف :هدعبو

 هذه :ينيوزقلاب ريهشلا ينيسحلا يدهمب وعدملا نسحلا

 ةقّلعتملا «ةينآرقلا تايآلا نم هتالالد انطبنتسا ام ةلمج

 روختبلا ني اقرت انج انيال رخو ةييققلا وص

 اممو «نيخسارلا ءاملعلا ٌماهفأ هيلإ قبست مل امم ٠ ؛ةيهلإلا

 ٌرحب زيزعلا نآرقلا ْنإف ؛نيقباسلا راكفأ هيلإ لصت مل

 لك هنم ُدِرَيو ءرداصو دراو لك هيف ضوخي ءرخاز

 لضف كلذو ءرخآلل لوألا هيف كرت مكو ءرصاقو لصاو

 : اهُنيّمسو «قيفوتلا يلو هّنِإ .هدابع ْنِم ٌءاشي ْنَم هيتؤي هللا

 اهُتبّنرو ء«رخاوألاو لئاوألا لوصأ ىف رخازلا رحبلا»

 فاك «تاماهلإ ىلع

 لوألا ماهلالا

 ةيوغللا ئدابملا يف

 : تادراو هيفو

 لوألا دراولا

 عضاولا نايب يف

 : تايآ هيفو

 ةامسألا َمَداَد َمَلَعَوظ ىلاعت هلوق :ىلوألا ةبآلا

 . 4هل
 َناَْرُّمْلآ ّمَّلَع ٌنمتلآ» ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 , '"74ناَلا ُهَمَّلَع ءندنإلا َحَوَلَخ

 ٌفِيْخَْو ...هِوْيياَ ْنِمَو# ىلاعت هلوق :ةئلاثلا ةيآلا

 )١( :ةرقبلا ةروس 5/1١".

 ) )00/6ه :نمحرلا ةروس ١ -4.

 نفت

 . "”«كيولأو كتل
 «ءامسألل ميلعتلا ةئيرقب ٌةلاد ةثالثلا تايآلا هذه نإ

 مومعلا يف ةقيقح وهو «مالّلاب فّرْعُم عمج وه يذلا
 ةلالد ةطساوب تايّمسملا وأ ظافلألا ءامسألاب ديرأ ًءاوس

 نع ةرابع وه يذلا نايبلل ميلعتلاو .اهيلع ظافلألا

 قيلعتل همومعو ؛ريبعتلا ةطساوب ريمضلا يف ام ''”ءادب
 فرعلا مهفل وأ ؛ةمكحلا ليلدب وأ ؛ةعيبطلا ىلع مكحلا

 . ةيلالدتسالا ةّينايبلا تاماقملا يف مومعلا هنم

 اهفالتخا ةدارإ نسلألا يف فالتخالا نم دارملا نوكو

 هتاكرحب قطنلا سفنو ؛'”مارجألاب ال تاغللا فانصأب

 . ”ناولألا ةلباقم ةنيرقب كلذ لمتحا ْنِإو

 دعب لوألا ىنعملا حيضوت يف رهظأ ةلباقملا نأ الإ

 هنِإف نيدلاولا نمو ةدحاو ةدام نم ًاقولخم ناسنإلا نوك

 نم بورضملاك هجو ّلُك نم دارفألا داحتإ ىضتقي

 داحتإلا عنم عنصلا عادبإ َّنأ الإ . ةشوقنملا تاركا

 قطنلاب نسلألا فالتخاو «نيتيعونلا ةروصلاو ةداملاب

 لامك نم هّنِإف ةّيصخشلا روصلا ناولأ فالتخاو نايبلاو

 الو ءفابأو هّمأ ٌدحأ هبشُي ال ثيحب عادبإلاو عنُصلا

 لمأتلا ريغب ليلقلا ردانلا الإ هءابرقأ الو همامعأ

 ُلُك نم قافتإلا لصحي داكي ال كلذ عمو . ليصفتلاو

 نأ ىلع ةلالدلا ةحيرص ْنَذِإ يهف . قاقشو عازن الب هجو
 يف تناك ْنِإو «ىلاعتو هناحبس هللا وه تاغُلل عضاولا
 .ردجأ اهنع ٌضارعإلا نأ الإ «ٌتاشقانم ةثالثلا تايآلا

 ىلا َكْيَم نأ أرْلآأل :ىلاعت هلوق :ةعبارلا ةيآلا
 رَل ام َنّنإلا َرْلَع يلب ٌَلَعط ىلاعت هلوق ىلإ :4ّقََع
 ةغللا عضاو نأ ميلعتلا مومعب ةلالد اهيف َّنِإف "04

 قل ويَاَم نِيَوظ :ةيآلا مامتو 57/7٠. :مورلا ةروس )١(

 .ءادتبإ :(ك) ةخسن يف )١(

 ة ةدراولا ناولألا مارجألاب دوصقملا (')

 .رخآلا اهضعب نع رشبلا
 .ناولألاب هتلباقم :(2) ةخسن يف (4)

 - ١/85 :قلعلا ةروس (6)

 نارلأ زّيمت يتلا ةيآلا يف
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 ناسي تاره ةتيانكلاو ةثريبستلا نيم لك نم ةيطقللا
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 ٍلوُسَر نم اَمْلَسَرَأ اَمو# :ىلاعت هلوق :ةسماخلا ةيآلا

 ىلا ا لع دا نكي لا « نين جال
 وهو .لوألا ةعبرألا تابآلا ةلالد نم هانركذ ام سكع

 موقلا ىلإ ناَسللا:ذنسأ تي رشلا وه ةقللعضاولا نّوك
 - تفرع امك - ةغللا ناسللاب دارملا ذإ . لوسرلا ىلإ ال

 نوكي امّنِإ ىلاعتو هناحبس هللا نم ريغلل ميلعتلا ّنأل

 هيلإ ىَحوُملا لوسرلا ناك اذإف «يهلإلا يحولا ةطساوب

 نلمس قا ةورعم دع نلف لو امه كرف ناسي اوم
 كلذ ناك ْنِإو ءرشبلا عضوب الإ كلذ نوكي الو «ةلاسرلا

 .رشبلا رادقأب

 انهاوأ ١ تيرفألا نيب رمألا سه ةلوقن اه: لعااكأ

 لاوقألاو لاعفألا يف رشبلا ضيوفت نم ةلزتعملا ُهّلوقن

 ّنإَو رجلا نيم ةرعاتفألا ةلوقت ام ئلعائأو +زيهاظن

 . ًابسك اهيف دبعلل َّنإف ىلاعت هلل ةقولخم لاعفألاك لاوقألا

 دنع لاعفألا قلخ يف ىلاعت هللا ةداع نايرجب نولوقي مهّنأل

 ْنِإو ,قطُتلا ةدارإ دنع ًاقولخم مالكلا نوكيف «لعفلا ةدارإ

 وه عضاولا ّنأب نيلئاقلا ةرعاشألل ًامزال ُداريإلا ناك

 ناسلب لاسرإلا َّنأ تايآلا نيب عمجلا نأ ىوقألاو . رشبلا

 قباس يحوب ىلاعت هلل اعوضوم ناسللا نوك يفانُي ال موقلا

 لجو رع هللا نأ درو امك .رشبلا يبأ (ع)مدآ ىلع هلزنأ

 نيرشعو نينثا يف (ع)مدآ ىلع مجععملا فورح لزنأ

 نم دارملا َّنأ وأ .ماهلالا ملعلاب دارملا نأ وأ ةفيحص

 اعد ىلاعتو هناحبس هّنإف هللا نم داجيإلاو قلخلا نأ عضولا

 هللا نم ىنعملا اذهب عضولا نوكيف .همساب نوكم لك

 عضاولا نإف نييعتلاو لعجلا ىنعمب هب ديرأ اذإ اًمأو «ىلاعت

 فلا ويف

 ةقيقحلا توبث ىلع لدت اهمومعب ةيآلا هذه َّنأ امك

 موقلا ناسل نم اهّنأل ةصاخلاو ةماعلا ةّيفرعلاو ةيوغللا

 لوصألا تايآ

 ءموقلا ناسل نم تسيل اهّنأل ةيعرشلا ةقيقحلا نود

 انلق ًءاوس «هنايب ىلع ةفوقوم .لوسرلا ناسل نم امّنِإو

 .نّيبملا وأ عدبملا وه عراشلا نأ

 نقرقلاو يوحللا ناجتملا تويث ىلع ندع لذكر

 توبث ىلع لدتو .لاكشإ ىلع يعرشلا زاجملا نود

 هرامضإلاو لاجترالاو لقنلاو «فدارتلاو كارتشالا

 لمجملاو .ديقملاو قلطملاو .صوصخلاو مومعلاو

 .هباشتملاو مكحملاو «لّوؤملاو ءرهاظلاو ءَنَيَبملاو

 حيرصتلاو «ةراشإلاو زمرلاو .موهفملاو قوطنملاو

 تافصلا هذه عيمج ّنإف ةراعتسالاو ةيانكلاو ؛حيولتلاو

 .موقلا ناسل نم ظافلألل

 ْمُكَنْيَب بيكَيلَو» :ىلاعت هلوق :ةسداسلا ةبآلا

 ىلع لدي امم :ةنآلا نحل ىلإ #١1" نرصلا ةناكح

 يف ماكحألا بترتو دوقعلا يف ام رابتعاو ؛ةباتكلا عضو
 نم اهريغو تايالولاو اياصولاو تالاكولاو تاداهشلا

 .نويدلاو نايعألا

 مث مهل هَل اذنك ىبتكَب َبَهْذدأ» :ةعباسلا ةيآلا

 عضو ىلع لدي هّنإف ""”4ي ذم ظل
 ىلإ ةوعدلا باتكلا نمضتل اهليلادمب لمعلاو «ةباتكلا

 .نيقيلاب الإ اهب ذخؤي ال يتلا نيدلا لوصأو ءمالسإلا

 ءافتكإلل لوصألا نم ىلوأ عورفلاب لمعلا ىلع اهُتلالدف

 .نظلاب اهيف

 يناثلا دراولا

 عوضوملا يف

 : يهو «تايآ هيفو

 اَمْوَص ِنمَيلِل ُتْرَدَن ٍّفإ# :ىلاعت هلوق : ةنماثلا ةيآلا

 مالكلا َّنأ ىلع ّلدت اهنإف "”4اًيِنِإ َمْوَلآ ْمِلَحأ
 .توكسلا هب دارملا ءموصلاب ةلباقملا ةنيرقب ظفللا وه

 )١( :ةرقبلا ةروس 7/ 587.

 ) )0:لمنلا ةروس /58/51.

 )”( :ميرم ةروس 6



 لوصألا تايآ

 لَ 5

 َساّنلأ َمْلَكُن اَّلأ# :ىلاعت هلوق : ةعساتلا ةيآلا

 ءانثتسالا نوك ىلع ''”ةانب ٌلدت اهّنإف ''”4ٌرمَو الإ ِماَيَأ

 نوكي ثيح ةراشإلا ىلع مالكلا قالطإ ىلع ًالصُنُم اهيف
 باب نم اهيلع هقالطإف «عاطقنالا "”عمف الإو ءهعون نم
 :رايكملا

 م نأ رتب ديل نك امو : ىلاعت هلوق : ةرشاعلا ةيآلا

 اوُسَر لِسَر ّر باج ىآَرَو ني َوَأ حو َآإ أ

 ير ال اكن ام هيأت

 ًاليلد نوكي هنإف هيلعو .تاماهلإلا نم سفنلا يف
 وهو .ةقيقح يسفنلا ىلع مالكلا قالطإ ىلع ةرعاشألل

 نود ظفللا وه مهلملا نوك دارُي ْنأ لامتحال فيعض

 امك سفنلا يف ُهّملخي هّنإف قولخم هللا مالك َّنأل ىنعملا

  عومسملا يظفللا ىلع قلطيو . روطلا ةرجش يف هقلخي
 وهو باح ىآرو نم وأ هلوقب ةقيقح '"_نّيَبامك
 ىلع ةلالد ًاضيأ ةيآلا يفو .قولخملا يظفللا مالكلا

 يكاحلا ىلإو ءهنع يكحملا ىلإ مالكلا نم ةياكحلا ةبسن

 .ازاجم

 لوس لول ُمَنِإ8 :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا ةيآلا ريس

 نم ّنِإف ةيعرشلا ةقيقحلا توبث ىلع لدي هنإف '"”4ٍريَد
 ةموسرملا تالماعملاو تادابعلا ءامسأ نآرقلا لوق ةلمج

 ةالصلاو ةراهطلا نم هانعم ةغللا لهأ فرعي ال امم هيف

 رمألاو .داهجلاو جحلاو فاكتعالاو موصلاو ةاكزلاو

 .حلصلاو عيبلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ءاليإلاو راهظلاو ءعلجلاو ءاهوحنو .حاكنلاو ةزاجإلاو
 ىلع مّلكتملا مسإ قلطي هْنِإو .كلذ وحنو ناعللاو

 مالك نيف مالاكلا نوك عب يقاتعلاو يحل مواجل لداجلا
 أدبم مايق مدع عم قتشملا قدص ىلع لدي هنأو «هللا

 )١( :نارمع لآ ةروس ”/1١.

 .(2) ةخسن نم ةطقاس (؟)

 .ىلعف :(ك) ةخسن يف (9)
 6١. 7/847 :ىروشلا ةروس (4)

 .(ك) ةخسن يف ةدايز (0)

 19/8١. :نيوكتلا ةروسو 4٠. /59 :ةقاحلا ةروس (7)
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 ّسوُم ُهَلا َمُلكَول :ىلاعت هلوقل تاذلاب قاقتشإلا
 .ةرجشلاب ًامئاق مالكلا نورك عم ''”4اًميِلكحَت

 َّلَع تناك ةوَلَّصلَأ َّنإ# : ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا

 ةبآلا هذه نم ُدافتسُي هّنإف '"”4اَتوُهْوَم ابنك يؤم
 ةيعرشلا ٌةقيقحلا ٌُتبثتف «ةالصلل باتكلا مسا عضو

 .:كلاذب

 َدْعَب ٌقوسشلا ْمْسَألأ سشي# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةئلاثلا

 نمؤملا ريغل مسا قسافلا نأ ىلع لدت اهْنإف " ”4ِنَمياْل

 . يعرشلا عضولاب
 لع م :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبرلا

 ال َكَمَسْبُس اولاَم . . ِهآَلْؤنَه ِءَمْسَأب نون َلاَقَف وكلما

 ةيفيقوت ةغلا نأ ىلع ُندت اهلف "لم اَماإ 3 ل
 .ظافلألا ريسفت يف سايقلاو لقعلاو يأرلل ٌلخد ال هّنأو

 الو ةّيلقع ال ةّيعضو اهيناعم ىلع ظافلألا ةلالد نأ

 ليلدب , *”يرميصلا ناميلس نب دابع معزي امك ةّيعبط
 خيب أبل انك أر مهلا 549 :ىلاعت هلوق
 اه ٍضنَأْلاَو ٍبوَمَصلا َبْبَع ملم نإ مُكَل لكأ ملأ لَ
 , 04 توت م او و نود

 «04اكذإ تريْلَرل : ىلاعت هلوق :ةرشع ةسماخلا
 «ةقيقحلا ريغ كفإلا ّنأل زاجملا توبث ىلع لدي امم
 . بذكلا نم ٌمعأ وهو

 لِ ّىه ْنإ# :ىلاعت هلوق : ردم يالا
 0 امينا 04 قراباءو مث آكوُمشيَس 1
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 اهب دن ديس سا

 م 2

 ”ءاسأ ذل

 توبث

 نم

 )١( :ءاسنلا ةروس 154/4.

 2٠١/4 :ءاسنلا ةروس (0)

 ١١/49. :تارجحلا ةروس (*)

 .75 317/7 :ةرقبلا ةروس (4)

 .وحنلاب ءارآ هل «ةلزتعملا ةمثأ نم : يرميصلا ناميلس نب دابع (6)

 ةلالد ْنِإ :لئاقلا عضولا يف هيأر ةيلوصألا بتكلا تلقانت
 .امهنيب ةيناذ ةبسانم نع ءىشان هانعم ىلع ظفللا

 ,3”7 /؟ :ةرقبلا ةروس ()

 ١9/79. :توبكنعلا ةروس (0)

 57/67 :مجنلا ةروس (4)



 اال

 ًاقالطإ مانصألا ىلع ةهلآلا قالطإ ناكل ألإو ”4ْندَطْلَس

 .القنو ًالقع لطاب يلاتلاو ًايقيقح

 هم ةكيلْلا َنوُمَِل# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعباسلا

 ءزاجملا يف ةقالعلا طارتشإ ىلع لدي امم هَنإف ١4"

 ىلع ىثنألا مسا قالطإ زاوجب ةيضاق ةقالع ال ْذِإو

 نم راكنإلا هيلع لدي امك .قالطإلا ٌحصي الف ؛ةكئالملا

 . لجو َّزع هللا

 ثلاثلا دراولا

 زاجملاو ةقيقحلا تامالع نايب يف

 :يهو .تايآ هيفو
 دّهلَأ ْنَمِل اوُلوُفَن الو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةنماثلا رم ير

 مدع َّنأ ىلع لدت اهّنإف "”4ائمْؤُم تنل ملل محل
 مسا بلس نع يهنلا ليلدب ةقيقحلا ةمالع بلسلا ةحّحص

 . مالسلا ىقلأ نمع نمؤملا

 مك َلَعَج امو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعساتلا
 1 مئالع ع ا اهنإف 4 مكءاَسإ 6١ 5 4 ثا ل (1) يب قسمت

 طسقأ وه مِهِياَبْأِل مُهوُعَدأ# :ىلاعت هلوق ليلدب زاجملا

 . ةقيقحل ا ةلاصأ ىلع لدت كلذ عمو ج4 دنع

 ني مكس َترهطُب َنيِدَلا# :ىلاعت هلوق :نورشعلا

 "”4ٌزْهدلَر ىلا الإ ْدهُتْبَمَأ نإ ٌرِهِندهَتُأ تم ان مهبّكَن
 زاجملا *”هئالع نم بلسلا ةحص نأ ىلع لدت اهنإف

 . ةيآلا تأ ال ْمُهُتَهَمَأ ْنإ» : ىلاعت هلوق ليلدب
 َنوُفبَسلأَو# :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةدحاولا ةيآلا

 )١( :فارعألا ةروس 1/7

 ) )6:مجنلا ةروس 77/07.

 ) )9:ءاسنلا ةروس 7/4 41.

 .4 /#5 :بازحألا ةروس (4)

 . ةمالع :(ك) ةخسن يف (5)

 .06 /#57 :بازحألا ةروس )١(

 .؟ /868 : ةلداجملا ةروس (ا)

 .ةمالع :(ك) ةخسن يف (6)

 لوصألا تايآ

 ردابتلا ْنأ ىلع "”لدت اهنإف ''74َْورمْمْلا كلر نويل
 نم ىنعملا قبس وه ردابتلا َّنأل ,.ةقيقحلا مئالع نم

 وه ردابتملاف برقم قباس ّلكو .مهفلا ىلإ ظفللا قالطإ
 . يقيقحلا ىنعملا

 ٍلْمَرل ُهَنأ َلَمَج انآ :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةيناثلا

 زاوج مدعع ىلع لديدهنإف 0774 و ىف ِنَئَبَلَق نت

 اناك ًءاوس ءدحاو ىنعم نم رثكأ يف ظفللا لامعتسا

 زاجمو ةقيقح وأ «نييزاجم وأ .كرتشُملاك نيقيقح
 .نيدارملا نيب يفانتلل

 َّلِإ ُهوُدَر ُوَلَول :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةشلاثلا
 ةّيجح ىلع لدي امم '”4ِهيئِم رمألا يلو تلو ٍلوُستل
 زومرلاو باطخلا ىواحفو :2*ةيمازتلالا تالالدلا

 يفعقي ال طابنتسالا َنأل .نوطبلاو تاراشإلاو

 . '"9ةيقباطملا تالالدلا

 لمحلا يتيآ نم دافتسي ِهَّنِإ :نورشعلاو ةعبارلا

 3 راقالا للود ةنريدت""لانوفلاو

 عبارلا دراولا

 هل عوضوملا يف

 :ناتيآ هيفو

 حر هب ليَ :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةسماخلا
 ىلع لدي هّنإف ”4نيِذسْلآ نب َنوكَتل َكِلَق َلَع نبل

 )١( :ةعقاولا ةروس 05/1١ -١١.

 .ةلالد اهيف :(ك) ةخسن يف (؟)

 .4 /#5 :بازحألا ةروس (5)

 .87/14 :ءاسنلا ةروس (4)

 ةلالدك رخآ ءيش ىلع ءيش ةلالد يه :ةيمازتلالا ةلالدلا (0)

 .رانلا دوجو ىلع ناخدلا

 ظفلك ءهسفن ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد :ةيقباطملا ةلالدلا (5)

 .ةساردلا ناكم ىلع لادلا ةسردم

 :فاقحألا ةروس يبس َنوُثكَت ُمُهْصْفَو ٌمُلَمَحَو» :ىلاعت هلوق (0)
 :نامقل ةروس «(نيماع يف هلاصفو) :ىلاعت هلوقو . 7

 9 1/71 ١.

 ) )8:ءارعشلا ةروس ١947/15 194. ١



 لوصألا تايآ

 ةعوضوم اهَّنأ امك ةّينهذلا ىناعملل ةعوضوم ظافلألا نأ

 ةيآلا يف نآرقلا مسا قدص ةلالدب ةيجراخلا رومألل

 .يونعملاو يلوقلا نآرقلا ىلع ةقباسلا

 ْثنَياَم ره لَب# :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةسداسلا

 ايكيا لوي هناك !""4ززيق ان ترا ٍروُدُص يف ٌثَنَنَي

 ىلع ٌلدت ةيآلا َّنأ امك . ينهذلا ىنعملا ىلع هقالطإ ىلع

 لمثحإ ْنإو ءهعون ال هصخشب نآرقلا نم دوجوملا نأ

 .ريخألا

 سماخلا دراولا

 قتشملا نايب يف

 : يهو «تايآ هيفو «قبس ام ىلإ ًافاضم

 ا
 نأ َنوُيحمَو## : :ىلاعت هلوق : :نورشعلاو ةعباسلا

 ةطاردسا ىلع الالاناهبن نإد "4103 7

 حلصي ال هّنأو قتشملا قدص يف هتوبثو أدبملا دوجو

 .هنودب فصولا

 كولد وأ لاَ را + قلاعت هلوق ةورتكعلاو ةبادلا

 قدص مدع ىلع ًاضيأ لديامم م ِهلِإ ع تس

 .هب همايق وأ ءأدبملا دوجو مدع عم قتشملا

 اير أوُلاَك حدا » : ىلاعت هلوق نورشعلاو ةعساتلا

 ءاقب مدع عم قتشملا قدص زاوج مدع ىلع لدي ''”4هّنأ

 َلَع اُمَقَتْسَأ وْلَأَد# : ىلاعت هلوق هلثمو .قاقتشالا أدبم

 مه َنِدَلا» :ىلاعت هلوقو .4”*2اهَدَع ُهَم مُهَتِبَقْسأَل رطل

 رتشالا ىلع ةلالدلا يف ''"4َنوُمبآَ ْمحاَلَص ّلَع

 ا دان يس ةامتألا نيو :ىلاعت هلوق : نوثالثلا

 مت نأ ىلع لذي اهم "4و كعب ةيلمسأ -_ :> .تروُدِحلي َندلَأ | أورو

 )١( :توبكنعلا ةروس 19/79.

 )١( :نارمع لآ ةروس 188/7.

 ) )5:ماعنألا ةروس 7/5 97.

 ):( :ثُثلَّصف ةروس 0/41١”.

 ) )0نجلا ةروس : 7/097 ١3.

 ) )7:جراعملا ةروس 17١/ 77.

 ) )0:فارعألا ةروس 9/ 18٠9.

 1 ا/ا/

 .داحلإ هئامسأب فّرصتلا َّنأو ؛ةْيفيقوت ىلاعت هءامسأ

 امي نمل اوُعَدأ وأ هَل اوُعْدَأ لق :ىلاعت هلوق ُهَّلِثمو
 .سكعلا لمتحا ْنِإو .''”«قتشلا امتنا هله أوُعدَ

 ةمدعو ( ةقيفحلا ةمالع دارطألا نأ ىلع نآلدي امهنأو

 , "'”زاجملا ةمالع

 يناثلا ماهلالا

 رماوألا يف

 : تايآ هيفو

 ال 1 انو يلام هلوق :ىلوألا ةيبآلا
 نآل لعفلا مالا كاهل" نأ لع لد اهنإو "142

 ِنَْمبل ٍقْلَح يف رت اًمهدحاو هداجيإو هناحبس 00

 هتاباطخ ددعتل لوقلا هب دارملا سيلو .6”*2َوَفَت

 هلثمو .ةقيقح لعفلا ىلع رمألا قالطإ اي
 : ىلاعت هلوقو «4ُةُوُنجَصَتَْت اذ ِهَّنأ ٌرتأ هَّيَأ»# : ىلاعت هلوف

 . « نيم َهآَج اَدِإ َيَحِط

 اَم ىرْمُأ ف نأ يللا ايأكي ْتَلَكط :ةيناغلا ةبآلا

 ني او روم رم ولو ُنَح ولاَ «ونوُدبْنَم ٌّقَح لأ ٌةَمِظاَم بنُ

 َّنأ رهاظلا َّنإف 4”*2 رم اَداَم ىرظنأت ِكّيِإ ُرثألاَو وبس

 دارملاو «لعفلا ةيآلا ردص ىف لوألا رمألا نم دارملا

 ةقيقح ام رمألا ٌظفل نوكيف «لوقلا نيريخألا نيرمألاب
 .امهنيب ًاكرتشم وأ ءرخآلا يف ًأزاجم ءامهدحأ يف

 ةرثكو «قالطالا يف امهداحتال ىوقأ ريشا ذك

 عمجُي لوألا َّنإف ؛عمجلا ظفلب امهفالتخاو .لامعتسالا

 ال نييعتلل ماقملا ةئيرقو ءرماوأ ىلع يناثلاو ءرومأ ىلع

 .رخآلا ىلإ امهدحأ نم فرصلل

 0 هرعت لد :ىلاعت هلوق : ةغلاثلا

 )١( :ءارسالا ةروس /١1/ 1١١١.

 .زاجملل :(ك) ةخسن يف ()

 0١٠/085. :رمقلا ةروس (*)

 .” /50/ :كلَملا ةروس (4)

 ,37 35/507 :لمنلا ةروس (5)
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 وأ لوقلا ةدارإ لمتحت ةيآلا هذه ّنِإف ''”6 تورُمأَ

 .رلعلا طارتشإ مدع ىلع لدتو . رهظأ لوألاو ١ لعفلا

 هلامعتساو ةيزاجملا لامتحا عم رمألا ىف ءالعتسالا وأ

 .بادآلاو فاطعتسالا ةقيرط ىلع

 َمُهَرَمأ آم هلأ َنوُصعَ 0 كانغ لوف +ةنفئاوتلا

 يف لوقلا ةدارإ يف ةرهاظ اهّنإف '"74َنوُرَمْؤُي ام َنوَُمْفَ

 ًاقرعو ةغل بوجولل رمألا ْنأ ىلع لدتو اعف نيرمألا

 . هكرت ىلع نايصعلا بترت ةنيرقب ًاَعرشو
 نم نول ىلا ندد ىلا لوف تفاعلا

 اهّنإف "74 ةِرَأ باَدَع ْمُهبح د أ هَنْن هَنْنف ْمُهيِصُم نأ دوومأ
 يناثلا اّمأ . اعرتشو دمل تويعنولل رمألا نأ ىلغ ابقيأ لات

 :ىلاعت هلوق مومعلف لوألا اًّمأو .ةيآلا ٌصنل رهاظف

 . 174 هو ناب اّلِإ ٍلوُسَر ني اَنلَسْرأ آَمَم
 (#00«توُرمْوُت اَم ْاوُنَمْفأَد# : ىلاعت هلوق :ةسداسلا

 بجوأ ثيح ًاضيأ بوجولل رمألا نأ ىلع لدت اهّنإف
 .هب لمعلاو ءرمألاب ذخألا

 :(ع)ىسوم نع ةياكح ىلاعت هلوق :ةعباسلا

 بوجولل رمألا نوك ىلع لدت اهّنإف "74 درنأ َتنِسن ةيصعفأ»

 هلا ٍصْمَي نمو :ىلاعت هلوق ليل
 ,"!«اتهيف ادِلدََح اراك ُهلِغُدُي و َدَصَتَيَو هلوُسَرَو

 ّوحتسا املو «نايصعل ا قدص امل بوجولل نكي مل ولو

 .باقعلا

 َكَمَتَم مآل :سيلبإل ًابطاخم ىلاعت هلوق : ةنماثلا

 0 نوك ىلع اهتلالد عم اهّنِإف "م ا

 )١( :ءارعشلا ةروس 5/57" 6",

 :ميرحتلا ةروس (؟) 5/55.

 .737/74 :رونلا ةروس (5)

 . 1/1 :ميهاربإ ةروس (4)

 .58/7 :ةرقبلا ةروس (0)

 )١( :هط ةروس ٠١/947.

 ) )0:نجلا ةروس 77/10/7.

 .17 /9 :فارعألا ةروس (4)

 لوصألا تابآ

 ةغيص يهو ءهّصخت ٌةغيص رمألل َّنأ ىلع ةّلاد بوجولل
 هلوق ةيآلا ىف هيلإ راشملا رمألا هنم دارملا ْذِإ .لعفأ

  .؟2«اوُدُجَْسأ ةكيكملي اَنلُك ةإَو» : ىلاعت

 ةكدرأ اذإ وفول اَنلَوَق امّنِإ 8# : ىلاعت هلوق .: ةعيساتلا

 نأ ضاع لوح انهبأ ينزف 745:3 ه7 لوم نأ

 (ْنُك) ةظفل انه رمألاب دارملا ْذِإ ءرمألل ةغيص ا

 . تانئاكلا أشنم يه يتلا

 نحل ّنِم نك سيبإ اّلِإل :ىلاعت هلوق : ةرشاعلا

 ملآلإو ؛بوجولا ليلد وهو “"”4ةِديَر ِرْمَأ ْنَع َقَسََ
 عرفا طيبا نإ ةفلاخملا ىلع قسفلا بترتي

 350 ا «هيلع رارصإلا

 .َّمْذلا ضرعم يف ناك اذإ ةلالدلا يف

 ال اُهَكْرأ مه َلِق اَدإَو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا

 ةغيص (لعفأ) نوك ىلع اهتلالد عم اهنإف سر

 ىلع ٍمهّنذ ثيح رمألاك بوجولل اهنوك ىلع ةلاد رمألل
 .لوقلا دّرجمب عوكرلا كرت

 721 وديع 3 ا امو# : ىلاعت هلوق : ةرشع ةيناثلا

 , 204سم

 ًاولسعفاو مُكّير اودعاو# : ىلاعت هلوق :ةرشع ةثلاغلا

 .©2«ترشينت ْعْتحَلَخأ ٌربَكْل

 لإ اَكُدْبَم اّلَأ َرَبَأل :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا

45" , 

 ىف لصألا نأ ىلع لدت ةثالثلا تايآلا هذه َّنِإف
 ىلع لدتا حالا ندعتلاب ذاع فوك نأ :رمألا

 . لعفلل رومأملا ةرشابم بوجو
 أ آم َنوُلِصِي نيذْلاو# :ىلاعت هلوق : ةرشع ةسماخلا

 .3517/1ا :ءارسالا ةروس )١(

 40/1١5. :لحنلا ةروس (؟)

 60/١8. :فهكلا ةروس (*)

 .48 /الا/ :تاللسرملا ةروس (5)

 .6/98 :ةنّتبلا ةروس (6)

 01 : جحلا ةروس (5)

 1١/1١7. :افسوي ةروس (0)



 لوصألا تابآ

 بوجولل رمألا نوك ىلع ةّلاد اهّنإف ''4َلَص
 نذل :ىلاعت هلوقو , "”لاقتمالا ىلع مهحدم ليلدب

5 
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 وب نأ دي هَ

 ام نومطنبو ديكس يدب نم هلا دهع َنوُمْعَس

 نع عون ةييزقب بوح رلا ىلع لذ اهنإذ "43531
 .لاثتمالا مدع

 برص اًدْغْض كدب ْدْمَو» :ىلاعت هلوق : ةرشع ةسداسلا

 يشعل مالا نأ نلنق لاك ايزو 11 ا

 ةعيبطلا َنأو ءراركت الو «ةّرمب راعشإ الو هيف ةلالد

 . ةعفدلاب قدصت

 اَبْرْمَأ امو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعباسلا

 دارتجتلا ذإ : ةمهاملل رمألا نأ يلع لوم "4 كني

 ىه ىتلا ةدحاولا ال ؛ةدحتملا ةّيقيقحلا ةدحاولا ةدحاولاب

 0 .ةّرملا

 00و اعذب نأ كرمي هَل ّقِإ» :ةرشع ةنمانلا
 ةعيبطلا ةدارإو . ةّيهاملاب قلعتم رمألا َّنأ ولع لدن اهّنإف

 . نيونتلا نم يه امّنإ ةدحولا ةدافتساو

 ام َهَّسأ د 606 ىلاعت هلوق :ةرشع ةعساتلا

 وأ ءراركتلا ىلع رمألا ةلالدب راعشإ هيف "74 عَمطَتْس
 .بدنلل رمألا ْنأ ىلع ةلالد هيفو .ماودلا

 ني َوَرْهْعَم َلِإ اوعراَسو# :ىلاعت هلوق :نورشعلا

 . روفلل رمألا نأ ىلع لدت اهنإف ؛ةيآلا "4ْمُكحَيَر
 أوقبتساف# ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةثداحلا

 .روفلل رمألا َّنأ ىلع لدت ًاضيأ اهنإف ةيآلا '*”4ْثَريَحْل

2 
 اراك مهنإ9 ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةيناثلا

 هدب ُهّللأ َرَم

 )١( :دعرلا ةروس 75١/١7.

 .ةرشع ةسداسلا ك يف (؟)

 )( :دعرلا ةروس *١/ 36.

 ):( ص ةروس : 78/ 45.

 6١0/604. :رمقلا ةروس (6)

 .”7//1 :ةرقبلا ةروس (7)

 .15/514 :نياغتلا ةروس (0)

 .7”17 /9 :نارمع لآ ةروس (8)

 ١88/15. :ةرقبلا ةروس (9)

 و١

 راعشإ اهيف ''4اَّصَر اَنْعَديَو ٍتْرِبَحْلا ف ترعرتت
 فاعلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق هلكمؤ .ةروفللا رمألا نأ

 . ةيروفلا ىلع ٌلدت اهّنإف "”6وُبيَتلأ َنُمبَتلاَر

 ِتَيِضَف اًدِإَق# :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةثلاثلا

 رمألا نأ ىلع ُلدت اهّنإف "*4ٍِضْيأْلا يف اوُرِيَتنََم ُهوَلّصل
 . ةحاباإلل رضحلا ماهيإ دعب

 كهأ مار # + ىلاعت هلوق : نورشعلاو ةعبارلا

 نما مالا مالا نأ لع لدي نإ "7 «وراقلاب

 َكَمْوَق رُمَْو :ىلاعت هلوق : نورشعلاو ةسماخلا
 لما رسالاب نتا نأ ىلع لذي امه 004 كيكه تاركا

 ارخاَرأ لَو : ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةسداسلا

 تاو هبوخو ىلع ل ذك انهنإف 016132 4 ردك ةررشتلا

 :ةمدقعلا

 ان مُهَل اوُدِعْأَو# :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةعباسلا
 اهّنإف ءةيآلا ,"”4ِليكلآ اير سو َوَوُف ني مشنلتسا
 ةمدقملا توخي ىلع اها لدن

 ل َرْثهَنِب كَلِلَذ» : ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةنماغلا

 1و لأ لي دة لإ كت ال اع طاري
 م 2 ىنرلر مم مام

 الين 0 2 راثكلا ليفي اًكلْوَم وُتطي

 أ دا تى قل دنع ب مشل تك الا

 :ريبكص الو ُهَريِكَص ٌهَقَق توقف الو ءَنيِيِيَحْمْل
 ام نسم هنأ ْمهيرَجَِل ممل تيطح الإ ايدو ترمب
 رابتعا ىلع اهتلالد 3 لدت اهّنإف اة وا

 اهيلع باوثلا ٍبّثرت ىلع لدت اهتيظوحلمو ةمدقملا

 1 َتْيَحَو# : ىلاعت هلوق : نورشعلاو ةعساتلا
 و

 ف

 )١( :ءايبنألا ةروس 11١/4١.

 :ةعقاولا ةروس (؟) 65/٠١

 ١٠١/57. :ةعمجلا ةروس (؟)

 2.1737 5١/ :هطاةروس (:)

 .146 /ا :فارعألا ةروس (5)

 .45/4 :ةبوتلا ةروس (5)

 .50/8 :لافنألا ةروس (ا/)

 ) )8:ةبوتلا ةروس 9/1١ -١15١.



١8 

 وي نري مل اَم سب ركل تأ واع الذ ممُكحَرْدَأ آم
 دك نإ ّنْنَأْلِ ّنَحَأ ِنيَميرَْلا نك اظن ْمْكحَِبَع
 نوك ىلع ةلالدلا مامت ةيآلا هذه يف َّنِإَف ''”4َوُمَلْمت

 ةّيعقاولا ةقفاوملا عورفلاو لوصألا يف بولطملا

 كلذبو .ةمدقملا باب نم نقيتملاب ذخألا باكتراو

 لعفلا ىف ةّيملعلا ةمدقملا بوجو ىلع ةلالدلا لصحت

 يقدس ةّينظلا تامدقملا بوجو لب ؛كرتلاو

 ُبِجوُت لغشلا ةلاصأ َّنأ ىلع لديبو .اهيف كوكشملاو

 نيقيلا هجو ىلع فيلكتلا هدهع نع جرخي امب نايتإلا

 فالخب هيف ررض الف عفني مل ْنِإ هب اركرشأ ام كرت ّنأل
 .ضحم ررض هّنإف هللاب كارشإلا

 اوم 4 َنِدْلا» :ىلاعت هلوق :نوثالثلا

 يف نِإِف "7 4َندَتْفُم مْهَو دخلا مَ كيلو لطب مهتتتيإ
 نع نيا: يهب ةيشلابرتألا نأ ىلع ةلالو آلا كنه
 ناكرأ نم كاي اند نإ ملرصلا لجسلا ذأ هدي
 داقتعالا الو ءناسللاب رارقإلا يفكي الو «ناميإلا

 لدعلا كرت َّنِإ لاكشإ الف ناكرألاب لمعلا نودب «نانَجلاب

 بلسل ٌبجوُم لدعلا فالخ وه يذلا ملظلا باكتراو

 انلق ْنِإو . هنودب لمع الو هيف نمأ الف .ةّيلكلاب ناميإلا
 لمعلاو «ناسللاب قيدصتلاو داقتعالا درجم ناميإلا نأ

 كرت عم ةدابع نم ْدضلا لعف َّنأ لاكشإ الف هتالّمكم نم

 لمحتو ؛مثإلا باكترال بجوم قّيضملا رخآلا دضلا
 كلذو ءهكرتل اهلعف بجوملا ةدابعلا ةميمضب ةيصعملا
 هللا عاطي الو «ةعاطلا لعفب ةيصعملا باكترال بجوم

 ريغ ةيصعملل ةمزاللا ةعقاولا ةدابعلاف . ىصعُي ٌتيح نم

 .اهنع ىهن لب ؛عراشلل ةدارم

 َّلَمَج ىلا رهر# : ىلاعت هلوق :نوتالقلاو ةدعاؤلا

 "74 روكحش د دارأ وأ رك نأ دارأ ْنَمِْل ةَملِخ َراَهَّنلَاَو َلبَأ

 ءاضقلا ةمزالم ىلع ةلالد لب ًاراعشإ ةيآلا هذه يف َّنِإف

 نيتقولا نم الك َّنأ دارملا َّنأ ىلع ًءانب . سكعلابو ءادألل

 )١( :ماعتألا ةروس 481/5.

 :ماعنألا ةروس (؟) 1/ 45.

 ) )9.57؟7/50 :ناقرفلا ةروس

 لوصألا تايآ

 امف .لامعألا نم هيف ناسنإلا توفي اميف رخآلا فلخي

 راعشإ هيفو . سكعلابو راهنلاب كرادتي ليللا يف توفي
 هّنِإف لوألا نامزلا يف تافو ةررملل مالا نأب قلفاذإ

 يوب ىلع ل ةيرا « قئاعلا ايزل وفني اعتإلا تح
 ّيأ يف امهيف فالختسإلا قالطإل ءاضقلا يف ةعسوتلا

 ال مأ رخآ بجاو امهنيب للخت ًءاوس ناك ءزج

 ةّيراهنلاو ءاهراهن ىف ةّيليللا ةتئافلا ءاضق نييعت لامتحا

 ةدحتملا وأ مويلا ةتئاف ءاضق نييعت ىلع وأ ءاهتليل يف

 ِقْلَس يف َّنإ# :ىلاعت هلوق نم ُدافتسُي امّبُرَو . ةيئادألا لبق
 ىنعملا اذه 4ِراََتَو لدا بكيغأو نيرألاو توسل
 .فلاختلا ال فلختلا نوكي ْنأ ىلع فالتخالا نم

 آم قب اَنَل الك# :ىلاعت هلوق :نوثالشلاو ةيناثلا

 ءاضقلل ءادألا ةمزالم ىلع ًاراعشإ هيف َّنِإف 04من

 كرادت ىنعم ءاضقلا نم دارملا نوكي ْنأ ىلع سكعلابو

 يفنملا ءاضقلاب دارملا نوك لامتحا عم رمألا نم هتاف ام

 ةقيقحلا توبث مدعل ًاقلطم هب رومأملاب نايتإلا مدع
 .هيلع ةيوغللا ةقيقحلا ةلالد مدعو ءءاضقلل ةيعرشلا

 اهنم «تاقالطإ عراشلا ناسلو ةغللا يف ءاضفلل ّنأل

 داجيإلاو قلخلا ىنعم اهنمو .مازلإلا اهنمو ءمكحلا

 هل اديس نير تسر ىنلافت لوك دس نلاع
 ءةبآلا 22 توم ٌعهَس 22 نهضت # : هلوقو ل ماي

 نم مازلإلا ال مكحلا ةدارإ نم '؟”4َنضاَق َتنَأ آم ضقت و

 :ةثلاتلاو ةيناقلا ةيآلا: نم قلخلاو قلوألا ةيآلا

 أوفي اَمَو# :ىلاعت هلوق : نوثالثلاو ةثلاثلا م
 هر هذه نان 43 كك

 ال هَّنإف ءازجإلا يضتقي ههجو ىلع هب رومأملاب نايتإلا

 ريغ يف ريخ ال ْدِإ ًاَيزجم نوكي نأ الإ ًاريخ نوكي
 لاثتمالا لوصح ىنعمب وهو .لامعألا نم يزجملا

 )١( :نبع ةروس 59/890.

 :ءارسالا ةروس (؟6) /57/11

 :ثلّصف ةروس (؟) 15/41١.

 ):( .ل7/59 :هط ةروس

 ١١6/9. :نارمع لآ ةروس (4)



 لوصألا تابآ

 هتلالد يفو .نارفكلا مدع ليلدب هيلع باوثلا بترتو

 ايناث هب دّبعتلا بوجو مدع وأ ؛ءاضقلا طوقس ىنعم ىلع
 ءيشلاب رمألا ءاضتقا مدع ىلع ةلالد ًاضيأ اهيفو .لاكشإ

 داسفلا ىضتقي ال ّدضلا نع ىهنلا َّنِإو ؛هًدض نع ىهنلا

 هيجل و. ةيمحجلاب عادلا ظايعتإ مدع ىلع اهتاالدت
 ىلع ةلالد اضيأ اهيفو .ريخألا ىلع لمعلا يضتقي امهنيب

 .كويتلل ءارجألا ةمزذلب

 حرم لَمْعَي نمف# : ىلاعت هلوق :نوثالثلاو ةعبارلا

 هل انو .هينَسل درت الن نيم َرثَم تعمل
 رهَح ْنِم أوُفِفَنُت اَمَوإ» :ىلاعت هلوق هلثمو أ '”4َنوبدَكحح
 اذيدن اكو لأ وجو جا هل ةكرتفلا اعف كما

 ًاضيأ اهّنإف "4 تولت ال ْمدَأَو ْمُكحَبلِا قوي ٍرَح نم
 رمألا ءاضتقإ مدعو ؛ءازجإلل رمألا ءانضعتا "ىلع لدن

 يهنلا ءاضتقا مدع وأ ءصاخلا هذض نع يهنلا ءيشلاب

 .لوبقلل ءازجإلا ةمزالمو ؛داسفلا يعبتلا

 مدن وَ اًمَرإل» :ىلاعت هلوق :نوثالثلاو ةسماخلا
 هذه يف َّنِإف "”4نفْلا ريو هَْص هايل اَلِإ قرب معي نم

 ًافالخ ًاضيأ لوبقلل ءازجإلا ةمزالم ىلع ةلالد ةيآلا
0000 

 تاون ذو نسي :ىلاعت هلوق : هرادلو ةكااصلا

 اني ءهِتْوُم َوَرِخآْلا َباَو درب نَمَو 2 ىتْؤُت ايندلأ

 نماهلبق امو «ةيآلا هذه يف ّنِإف '* 0 دق ىِرْحَتَسَو

 مزعلاو ةّينلا بسحب باوثلا ٍبثرت نأ ىلع ةلالد تايآلا

 َّلُك ناك ْنإو هللا نم فطللاو ضبقلاو لعجلا درجمب ال

 ءازجلا توبث موزل نم لقعلا بسحب وأ ؛هفطلب كلذ

 هب ديرأ اذإ الإو اهثيداحأو ةّينلا تايآ هديؤيو . لمعلا ىلع
 نييعت الو كلذ نم ءيش دصق ريغ نم ىلاعت هللا هجو

 )١( :ءايبنألا ةروس 44/5١.

 .7/7/7 :ةرقبلا ةروس (6)

 /ه' 006 ةنس دادغبب دلو ؛ىضترملا فيرشلا .ىدهلا ملع (؟)

 .م454١1 /ه85177 ةلس اهيف يفوُنو م7

 - ١9/95 :ليللا ةروس (4)

 .1546 /" :نارمع لآ ةروس (5)

 ١م١4

 ىلاعت هللا هاري امبسح هللا ىلإ هعجرم نوكي هَّنِإف باوث
 نم نوكيو ةرخآلاو ايندلا ىف دبعلا ةحلصم نم

 كلت ىلع ةفظوملا ةيدّبعتلا ةيرشلا ل ندع تاواوحلا

 بسح ىلع ةدابعلا بتارم تفلتخا انه نمو .ةدابعلا

 يا م سل سا ةفرعملا

 ام اَلِإ ننال سل نآَوإ9 :ىلاعت هلوقو .2”هياَع
 ُميِضَأ آل نأ : نا سات 20

 . 74 وأ رد نم مُكَنَي ٍلِمَع لمع

 ىناثلا دراولا

 بجاولا ماسقأ ىف

 : تايآ يفو

 لإ كتل از : تاع هترش ا

 (*”ينيعلا بوجولا ىلع لدي امم (*”6سيّن هنآك

 اهريغو .4هَلوُسَرو َهَّلأ أوُعيِطَأَو» :ىلاعت هلوق ةميمضب
 اَهُبَأَي8ب ماكحألا يف تايآلا نم رْدُص امم اهلثم

 نإ :ىلاعت هلوقو «ُساّنلأ اًهيأتي »و 4اوُنَماَء تدل
 . هلأ هيي رك

 لدي '”4ِنيِيلِل َكَهْجَم ْرَيأ# :ىلاعت هلوق : ةيناثلا

 . نيعملا بوجولا ىلع

 "04 نسمّتلا كوُلُدب ةرَكَّصأ ِرِقَأ#» :ىلاعت هلوق : ةثلاثلا

 , 00( رركتلأ اناَعَو َهوَلَّصلا اُميِقَأَو# :ىلاعت هلوقو «ةيآلا
 5 )0( ءهسمم 2 شرم مصرع ياس .

 نم اهريغو '”4ِتّيَسْل حج سياتل َلَع مَنلَو9 :هلوقو

 )١( :ءارسإلا ةروس 414/117.

 )١( :مجنلا ةروس 59/67.

 1١1646 /؟ :نارمع لآ ةروس (*)

 .18 7/74 :أبس ةروس (1)

 حيحصلا وه لصألا يف درو امو . ينبيعتلا :(2) ةخسن يف (5)

 بوجولا ىلع لدي» هلوق نم ةثلاثلا ةيآلا يف درو ام ةنيرقب

 بوجولاب ينييعتلا بوجولا نع ربعي فتئصملاف .'نّيعملا
 . (يكارألا نسحم خيشلا ةقيلعت)نّيعملا

 )١( :سنوي ةروس ١١/1١98,

 .8 7/117 : ءارسإلا ةروس ()

 .57 7/75 :ةرقبلا ةروس (4)

 .9ا//7” :نارمع لآ ةروس (9)



 م١

 لش لدم اهناف ننيعلا ىيوكمولا ىلع لرش انهكف جركانألا

 1 . نيعملا بوجولا
 لإ َنوُعَدَي ُدَمَأ كَم كَتلَو# : ىلاعت هلوق :ةعبارلا

 هذه ْنإف 4*2 كشلا نع وتو ولأي َنوُمأَيو ريَخ
 . يئافكلا بجاولا توبث ىلع ٌلدت ةيآلا

 ٌَمَأ يوم ِمْوَق نمَول :ىلاعت هلوق :ةسماخلا
 دل ما ضيا كلل ىلع لدي اهم 74 عوارتي فيو قلل كَدوَدَمي

 ْمُهْنَي َدَفَرَو لَك نم َرَمَن اَكْرلَمط :ىلاعت هلوق :ةسداسلا هم

 تايآ اهلثمو .ًاضيأ كلذ ىلع لدي امم ةيآلا "”4ٌةَفِبأَل

 .ةددعتم

 247 دو متم وُوُت اَمَتيأَآ :ىلاعت هلوق :ةعباسلا
 انين "14 1خ/ا نيعتلا رانك كونت لالال ةقرق دعب
 تايالا كلذ نمو .يرييختلا بجاولا توبث ىلع لدي

 راهظلا ةرافكو «ةّيناضمرلا ةرافكلا بوجو ىلع ةلادلا

 .ًابيترتو ًارييخت

 لإ اًسْنَن هنأ كِنَكُي ال9 :ىلاعت هلوق :ةنماثلا

 ال امب فيلكتلا زاوج مدع ىلع لدي امم ''”4هَمَسُو
 طرشلا ءافتناب ملعلا عم رمألا زاوج مدعو «قاطُي
 ّدح ىلإ فيلكتلا زاوجو «لاحملا نم هّنأل يبوجولا

 . عسولا

 ًارلكمفأو مكر أوُدضاَو :ىلاعت هلوق :ةعساتلا
 دوجو ىلع لدي امم "4كم مكحَلَعَأ ٌرَْكْل

 .عسوملا بجاولا

 ْنِم ِندلَأ يف ْدْكَبَلَع َلَمَج مول :ىلاعت هلوق :ةرشاعلا
 تابجاولا يف ةعسوتلا ةلاصأ ىلع لدي امم ُهَنإف 74ج

 .نيدلا يف جرح قييضتلا ْنأل

 )١( :نارمع لآ ةروس ”/ 1١4.

 :فارعألا ةروس (؟) 7/9 164.

 )*( :ةبوتلا ةروس 7/8 157.

 ) )4/؟ :ةرقبلا ةروس 1١1١8.

 ) )5:ةرقبلا ةروس 7/7 ١49.

 )( :ةرقبلا ةروس 7/75 185.

 ) )0الام :جحلا ةروس

 ) )6جحلا ةروس : /,.

 لوصألا تايآ

 م

 مكب ُهَّنَأ ُدِرِيإ8 :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا

 توبث ىلع لدي امم 74 َريَمْلآ ْمُكِب ُدِيِرب الو رنشْلآ
 .رسيلا نم اهّنأل كلذك ةعسوتلا

 لِ َكَلَسَرَأ آمو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا

 امه« ةفدققبلا تايذلا ني هريفوت "8 نإ ناك

 مومعل لوصألاو عورفلاب نوبطاَحُم راقكلا نأ ىلع لدي
 .دحاو لك ىلإ عرف وأ ؛لصأ نم ءيش لكب ةلاسرلا

 ٌةَعْرْي كَم اَْلَمَج ٍلُكِل# : ىلاعت هلوق :ةرشع ةثلاثلا
 , 94 اكان

 اننَمَج َرَتَأ ٍلُكِل9 :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا
 0 نأ ىلع 107 0 مه اكَتنَم

 هب اومزلأ امب مازلإلا ىلعو ؛مهمكح همزل موق نيدب
 : محملا

 اند كا ا لاسستا قو عا ةيساكتلا
 هند وكالا فيستا وع ىلع لدي امه "16411101

 ءافتناب يفتني الو ؛هضعبب نايتإلا بوجوو «بكرملا
 ام الإ هيف لاكشإ ال ةّيسفنلا رماوألا ىف كلذو ءزجلا

 ل يعل فرغم قلع هال هلال ير كدلا كرخإ

 هلع هر ال كبح حسا را تاب عم نحن ةندرفلا؟سارألا
 وأ جرحلاو رسعلا اهنم مزلي ثبح ًاقلطم نيقيلا ليصحت
 لدي الو «نظلاب ءافتكإلا زارجو «عبمجلاب نايتإلا رذعت
 ليلد هضراعي مل ام بجاولا ةمدقمب لمعلا بوجو ىلع
 . جرحلاو رسعلا

 ثلاكلا ماهلالا

 يهنلا يف

 : تايآ هيفو
 2 مد

 يذلا َدَبْعَأ نأ ُتيِهم نإ :ىلاعت هلوق :ىلوألا

 )١( :ةرقبلا ةروس ”/ 1886.

 ) )6:أبس ةروس 18/94.

 .18/6 :ةدئاملا ةروس (؟)

 ا : جحلا ةروس ((غ)

 .نِيدت :(ك) ةخسن ىف (5)

 .15/54 :نياغتلا را



 لوصألا تابآ

 قلق لدن يوتا نأ ىلع ندب انفك" 1 نطووم رت
 :اعارتك ةمرجلا يف رمئاطلا «عنملا قلطمو ؛كرتلا بلط

 امو ُهوُدْحَس ُلَوُسلَأ كدا آبو :ىلاعت هلوق : ةيناثلا
 يف يهنلا هلباقيف بوجولل رمألاو '"”4أُهنأَت ُهْنَع كب
 قرا

 عِقوُب نأ نطِيَّتلَأ ٌدِِرب اَمَّنِإ# :ىلاعت هلوق :ةئلاثلا
 هلوق ىلإ "”4ٍريتَلاَو ريف يف ةآَصْقَبلآَو ةَوَدَملا كني
 يهنلا نوك ىلع لدي هّنإف 4م ُمنَأ َلَهَمط : ىلاعت
 . خيبوتلا ماقم يف هعوقو ليلدب ميرحتلل

 َكْيَر َدْنِع ُمُقَيَس ناك َكِلَذ َّلُك# :ىلاعت هلوق : ةعبارلا
 ةمرحلا ىلع ةهاركلا قالطإ ىلع لدي امه ”4اَْوُركَم
 ةمدقتملا تايآلا يف هنع ىلاعت هللا ىهن امم مَّدقت ام ّنأل

 . ةئسو ًاباتك ًةرورض هتمرح ىلع عمجم ةيآلا هذه ىلع

 ان كح اتم ن4 انف هلاوق ةيتاخلا
 َّنأ ىلع لدي امم 4ك ْمُكَنَع يَكُن ُهْنَع وَ
 ال ؛هنع يهنملا لعفلا نع سفنلا فك نع ةرابع يهنلا

 لمتحتو .هنودب بانتجإلا قدص مدعل .««لعفتا» ال سفن

 . سكعلا ىلع هتلالد

 َكِلَد ْلَعْفَي نمو تيؤنزب الو# :ىلاعت هلوق : ةسداسلا
 (لعفت ال سفن) ىهنلا َّنأ ىلع لدي امم 41”'2ماَنَأ ّقْلي
 «لتنعلا مدنع ىلع ةرآلا ى:امازقأ حلما لات هلأ ليل

 اكلي نع انك لأ » : لات هنوف :ةعتاسلا

 امل :سيلبإ لوق نع ةياكح ىلاعت هلوقو ؛'"”4ِةرجّتلأ
 ةيآلا *” يكلم انكي ل هّلإ ةرجّتلا ود نع انكر اك
 هو» :هلوق وهو ءهّصخت ةغيص يهنلل نأ ىلع لدي امم

 هوك :ماعنالا ةروس )١(

 .ال/ه9 :رشحلا ةروس (6)

 9١/6. :ةدئاملا ةروس (")

 /58/1١1. :ءارسإلا ةروس (:)

 731١7/4. :ءاسنلا ةروس (5)

 .58/5؟06 :ناقرفلا ةروس )١(

 37/0 :فارعألا ةروس (0)

 7١. /9 :فارعألا ةروس (4)

 انيدلا

 . "”4جنلا وذم ارش

 ِنيَبلَق نم لمَ ُهَّنَأ َلَمَج ام :ىلاعت هلوق :ةنماثلا
 رمألا عامتجا زاوج مدع ىلع لدي امم '""4وفْوَج ىف

 ةدارإلا عامتجا عانتمال يصخش دحاو يف يهنلاو

 نوكت ال !١ افلعبمر ادروم دضاو ومرت ةهاركلاو
 . اهعم دارملاو الإ ةدارإلا

 ايت رار اما ثلا: يناعح هلرق : ةيسانعللا

 ليلدب امهعامتجا زاوج ىلع لدي امم "14 رطب متي
 . ةعاطلا عم مثإلا باكترإ مدع ىلع ةيآلا يف حدملا

 َّنِم هلأ ْلّبَقَتِب اَمَنِإ9 :ىلاعت هلوق :ةرشاعلا

 ةدابعلا يف داسفلا يهنلا ءاضتقا لدي اعني 134 تقلا

 ١ .ًالقع وأ ًاعرش يهنلا ىلع ةلمتشملا
 ممَلْوْنَأ اًوُنُكَأَت ال» : ىلاعت هلوق : ةرشع ةيداحلا

 004 ضان نع هر تركت نك آَّلِإ لليكلاب مُكحَني
 َّنأل ءداسفلا يضتقي ةلماعملا يف يهنلا نأ ىلع لدي امم

 هب دارملاو .لطابلاب لكألا نم ضارت نع ةراجت سيل ام
 هيف ناك ام ال دسافلا وهو ؛ةلماعملا نم حيحصلا ريغ

 .طقف مثإ

 َنيذَلأ ٍنَع ُهَّأ دهني اَل## : ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا

 أرطيتتو هوُرَب نأ حِرَبِد ني موج لَو ندا ن ٌخولِتعُب ل
 ءيشلا نع يهنلا مدع نأ ىلع ةلالد اهيف نإف ' 4مل

 .هب رمألا وأ ءذصلاب نايتإلا زاوج ٌديِفي

 عبارلا ماهلالا

 موهفملاو قوطنملا يف

 : تايآ هيفو

 نم اَنْلَسرَأ امو# :ىلاعت هلوق :ىلوألا

 )١( :فارعألا ةروس /١94/19.

 .4/57 :بازحألا ةروس (؟)

 0/1 : ماعنألا ةروس (؟)

 .9/”67 :ةبوتلا ةروس (:)

 797/4 :ءاسنلا ةروس (6)

 48/56٠9. :ةنحتمملا ةروس ()



 غ١48

 ةيجح ىلع لدت اهمومعب اهّنإف ''4هَِو ناب
 نآرقلا لامتشا عم هموق ناسل نم هّنأل قوطنملاك مرهفملا

 او ُهََرَأ اذإ» ” ىلاعت هلوق ةميمضب نيمسفلا الك ىلع
 يبرعلا مالكلا نم موهفملاب لادلا نوكيف ''”4اّيِبَّرَع
 ةلادلا رماوألل ةجح نوكيف هانعم ىلع هتلالد دوصقملا

 . لمعلا برجو ىلع

 هرم رهكتيرأَل هاند ؤلو# :ىلاعت هلوق : ةيناشلا

 يلع لوماسما" «رلا شتى ربنا وقم

 قفاوملا هيمسقب موهفملاو حيرصلا ريغ قوطنملا ةيجح
 ريغ وه يذلا لوقلا نحل نم كلذ ّنأل فلاخملاو

 .لوقلا نم حيرصلا

 17 .كيِبَع ٍفوأ ةكوبمي اًْزأَت# :ىلاعت هلوق :ةئلاثلا

 . طرشلا موهفم ةيّبح ىلع لدت اهّنإف

 اذإ ْمِهِدْهَمِي تروورسْلَر# :ىلاعت هلوق :ةعبارلا
 .كلذك طرشلا موهفم ةيُجُح ىلع ٌلدت اهنإف *”4أوُدَهَع

 ادِإ أ دْهَمِب افَوَأَو# :ىلاعت هلوق :ةسماخلا

 :كللذك كلذ ىلع لدت اهم اهنإف 74 ق د

 رهن َرَعَ

 ني مُتدَهَع لأ اَلِإظ :ىلاعت هلوق :ةسداسلا

 عم اهنإف "”4ْمِعَدم لب ٌمَحْهَع مهي ايل . .يكرشتلا
 موهفم ةيجح ىلع ّلدت طرشلا موهفم ةيججح ىلع اهتلالد
 باقل

 َلَمَج َدَق يرمَأ ُمِيَب هلأ نإ :ىلاعت هلوق :ةعباسلا

 موهفم ةيجُح ىلع لدت اهّنإف ”4اَردَم ِوْنَس لكُل ُهَنأ
 وه ةياغو ًذح ءيش لكل لعج ثيح نيهجو نم ةياغلا
 . اهغلاب

 )١( :ميهاربإ ةروس 42/4 .

 )١( :فسوي ةروس ١75/5.

 )*( :دمحم ةروس 50/7١

 ) )4:ةرقبلا ةروس 7/ 9 5.

 ) )0.1الال /7 :ةرقبلا ةروس

 )( :لحنلا ةروس 9١/١5.

 ) )0:ةبوتلا ةروس 7/64 4.

 .75/56 :قالطلا ةروس (4)

 لوصألا تايآ

 اوقؤأ اَوُنَماَح تذل اهيل : ىلاعت هلوق :ةنماثلا

 دوهعلاب دوقعلا ريسفت ريدقت ىلع لدت اهّنإف "'”4ِوُمُمل
 ا وا

 مَع وَّزِهْلا بر َكْيَر َنَحْبَس# :ىلاعت هلوق :ةعساتلا

 ولو «ةفصلا موهفم ةيّجح ىلع ٌلدت اهنإف ")4 توصي
 ىلع ٌمذلا هجوتي ملو «هيزنتلا نسح امل كلذك نكي مل
 . هسفن هب فصو ام ريغب هفصو ْنَم

 َننَِل هن الإ ْمُهََّدِع الج اًمو## : ىلاعت هلوق :ةرشاعلا

 .ددعلا موهفم ةيجُح ىلع ُلدت اهّنإف '"”4أرتَك
 بتلألاي اي ربان اَلَو» :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا

 ل ىلع ل اهّنإف '؟”4نمياْلا َدعَب ُقوُمْسلا مالا سن
 .ةفصلا موهفم ةيجحو تالا ماسح

 م7 رس هيو

 مع للا َنحبس# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا
 . كلذك لدت 2١6 تررْفِصي 7

 تريثلك وم اًنَرَعوَو نات هلوق :ةرشع ةئلاثلا
 -- سمت هل 210

 د تريعترأ هدير ُتاَقيِم متف ٍرْشَعِي اهئلنممت

 . سكعلا لامتحا عم ددعلا موهفم ةيبُح ىلع لدي امم

 يف اوُدَكَن ال محل انقو» :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا

 .نامزلا موهفم ةيجُح ىلع لدي امم '*”4 ِتْبَسلَ
 مم لملم

 الف هلل َدِحسَمْلا ٌنأَو## :ىلاعت هلوق : ةرشع ةسماخلا

 موهفم ةيّجُح مدع ىلع لدي امم '*”4امَأ هَ هللا أ مم أوعَدت

 معن .ادحأ هللا نم اهريغب ىعدُي نأ زاوج مدعل ناكملا

 )١( :ةدئاملا ةروس 86/١.

 .189 /6ا/ :تافاصلا ةروس (6)

 .51 7/1904 :رثدملا ةروس (*)

 1١/49. :تارجحلا ةروس (1)

 .(مدع) ةملك دجرت ال :(ك) ةخسن يف (5)

 51١. 7/57 :نونمؤملا ةروس ()

 ١17. /9 :فارعألا ةروس (9)

 ١824/4. :ءاسنلا ةروس (8)

 ١8/177 :نجلا ةروس ()



 لوصألا تايآ

 سماخلا ماهلالا

 صاخلاو ماعلا تايآ يف

 : تايآ هيفو

 ناتي. الإ لوُسَر نياتلسلا امون: ىتراآلا ةنبآلا
 ءظفللا ثيح نم نيهجو نم ةلالدلاف ''”4.ِهِيْرَو
 تاودأ نه ام نزف طقللا فيح ننام عملا فيس
 ةحص َّنإف موقلا ناسلب الإ ةلاسرلا قلطمل ةيفانلا مومعلا

 .هموق ناسلب لسرم لوسر لك نأ مومعلا ليلد ءانثتسإلا
 نم صوصخلاو مومعلا لألف ىنعملا ُتيح ْنِم اّمأو
 . موقلا ناسل

 دنا الإ َكَتَلَسْرَأ آمي و# :ىلاعت هلوق :ةيناثلا
 , "06 سان

 . ">4 لإ هَل نم امو :ىلاعت هلوق : ةثلاثلا

 رهط الو ٍضرَأْلا يف ةَباَد ني امو :ىلاعت هلوق : ةعبارلا
 . 974 قلاَمأ مَع ءدأ < لو د 1

 مّرَحَو مهبل ها نحو :ىلاعت هلوق  ةسياخلا
 ماللاب ىّلحملا درفملا َّنأ ىلع لني هن 1م 9

 ىلع مكحلا قيلعت ةطساوب مومعلا ديفي ِهّنأو «سنجلل
 . ةعيبطلا

 لإ رمح ىتت نحل ّنإ) : ىلاعت هلوق :ةسداسلا
 ماللاب ىّلحملا درفملا نأ ىلع لدي امم 2*”اوثما ني

 .مومعلل ءانثتسإلا 0

 ّلَع تروُمرَق ُلاَجْرلا# :ىلاعت هلوق :ةعباسلا
 ماللاب ىّلحُملا عمجلا نأ ىلع لدي امم "”4ِءَسَنِلأ

 هل

 )١( :ميهاربإ ةروس ١4/4.

 ) )5:أبس ةروس 58/78.

 )*( :نارمع لآ ةروس #/357.

 ) )4ماعنألا ةروس : 0/1

 ) )0:ةرقبلا ةروس ”/ 519/6.

 )١( :رصعلا ةروس ١١7/5 -

  )0:ءاسنلا ةروس 75/4.

 ه١18

 ف هلأ :كيِصوي# :هلثمو .''”*«تريِقِيقْلا ِمّوَمْل
 ع هدد عم ا -

 , 2574 نييك نلييس تحال ظح 0 2 ِدلْؤَأ

 امم "76و َنويمَْملا اَمَنِإ9 : ىلاغت هلوق : ةنماثلا

 . ةثالث عمجلا لقأ َّنأ 9

 امم 24 ةَوْخإ ىُدَل نك نإَف# :ىلاعت هلوق :ةعساتلا

 نأ الإ نيوخألا بجحل نانثإ عمجلا لقأ نأ ىلع لدي

 تملا عم نينثإلا َنِإف (عم) ىنعمب (هل) يف ماللا نوكت

 . ةوخأ

 سلا نم ٌلاَجِر َنك ٌمَنأَر# :ىلاعت هلوق :ةرشاعلا

 ركنملا عمجلا نأ ىلع لدي امم '””4َنلأ ني لاير نووي

 : مومعلا ديقي ال

 نأ كرمي َهَنأ نإ :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا

 يف ةركنلا ةلالد مدع ىلع لدي امم ؟"0َرَعب اوت

 .مومعلا ىلع تابثإلا قايس

 0 ُبَحعَأ ََوَتْس اَل» :ىلاعت هلوق : ةرشع ةيناثلا

 تي اها وهني لو ةىلاعت هلوقو 1« وثجلا كَ
 7 نك انبْزُم نك نمتْأ» :و نول 1 يلو
 . ٌريِصْلَو ألا دوت اًمو# :و .4”2َنوتَس : اّل [َفِساَ

 0 ب 8 ِ لأ 0 0 0 : كنا ّ
 ه8 تحرر رع تكرس

 0 ا 3 0 ير ف

 َّنِإ ٌساَنلأ ْمُهَل َلاَث َنبِلا# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةثلاثلا

 نلإ نسيسحملا راو ىلع ديانس "14 يال

 )١( :ةدئاملا ةروس 15/0.,

 1١7/4.. :ءاسنلا ةروس (1)

 ٠١. /49 :تارجحلا ةروس (؟)

 ١١. 7/5 :ءاسنلا ةروس (:)

 .5 7/17 :نجلا ةروس (4)

 ,"1/ /7 :ةرقبلا ةروس (0

 5١/09. :رشحلا ةروس (0)

 .5/59 :رمزلا ةروس (4)

 .18/77؟ قدجسلا ةروس (4)

 ١9/78 :رطاف ةروس )٠١(

 .1977 /# :نارمع لآ ةروس )١١(



 املك

 ىلع ةلالد هيفو ,''”دوعسم نب ميعنب رّسف دقو .دحاولا

 هّنأب انلق ءاوس ىقابلا يف ةّجُح هنإف صّصخ اذإ ماعلا َّنأ

 .زراجم وأ ١ ةقيقح

 ةَميِج مل تلجأ :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا مر لا نسع 271 5 22 5

 زارج ىلع لدي هّنإف '"”4ِتَع لتي اًماَّلِإ ممْنَأل
 .هيف "”ةيجح ال هنأ الإ هلحمب صيصختلا

 أوُباَت يذلا الإ :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسماخلا

 ىلع لدي هنإف ؟”4ْنِيكَع ُبْوْنآ كيلو ابو أوُحَلْسََ
 . ةريخألا ىلإ عجري لمجبلل بقعتملا ءانئتسالا نأ

 كني يح كبَر ديَعاو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسداسلا

 ىتح ماعلاب لمعلا بوجو ىلع لدي هّنإف '*”4 تقبل

 نامل ادع ّلِإ وأول : ىلاعت هلوق : ةرشع ةعباسلا
 ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف ّنإف ب ْنَمَو يب ميِد

 رضاحلاو ؛مودعملاو دوجوملل لماش عضولا باب نم

 تالجسلا عضوك هنع بئاغلاو «باطخلا سلجمل

 ؛هب بطاخم هيلع علطي ْنَم لك َّنأو «ءاهوحنو ريماوطلاو

 .هافشلا لهأ نم نيرضاحلا ناسل ىلع باطخلا ناك نإو

 أورَدِلَو ني مَ اًذهل : ىلاعت هلوق :ةرشع ةنماثلا

 امم "”4ِبببلألا اولؤأ َرَكَذَبلو ُدِحَو هل َوُه ات اُمَْمِلَو دب
 باب نم هنوك ىلع اهتلالد لب .ًاضيأ كلذ ىلع لدي

 . ىلوألا ةيآلا نم لدأ عضولا باطخ

 ْنِإ «ُساَّنلأ ْمُهَل َلاَق َندَلاا» :ةبآلا هذه لوزن ببس يف لق )١(

 مئاقولا ضعب يف مهئادعأ ةهجاوم يف (ص)يبنلا باحصأ

 ربعتل ةبآلا تلزنف . كلذ ىلع مهموصخ عم قفتا امدعب ةيلاتقلا

 )١( :ةدئاملا ةروس 06/١.

 . ةححح :(ك) ةخسن يف (9)

 ,78 /6 :ةدئاملا ةروس (4)

 48/1١6. :رجحلا ةروس (5)

 ١194/57. :ماعنألا ةروس (5)

 01/1 : ميهاربإ ةروس 0ع32

 لوصألا تايآ

 َلوَمْلا ةرثمتنت َنِيلا»# + ىلاعت هلوق :ةرشع ةعتاتلا

 ماعلا لمس بوحو ىلع لديا اجب 14 دهتسل وتبي
 . ةافانملا عم صاخلا ىلع

 ارنأ آم َنَسْحَأ اوُعِيّناَو» :ىلاعت هلوق :نورشعلا

 لمح بوجو ىلع لدي امم هنإف "74 مُكحَيَر نّي ْمْكِيلِ
 در بوجوو هدّيقُملا ىلع قلطملاو «صاخلا ىلع ماعلا

 رهاظلاو ءَنّيبُملا ىلإ لمجملاو ؛مكحملا ىلإ هباشتملا
 . لّوؤملا ىلإ

 كيوت مار :كاشتاعلوت ةورتفيعلاو :ديحاولا

 :ًاضيأ ةقللذ لع لوي "4 يعل ارذبلب

 مل كلنَع ُهَّنأ اًمَع9 :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةيناثلا

 هلوق دعب ''”4اونَدَص يلا كلل َنَبَبتَب َّقَح رُهَل َتنِدَ
 نّأت» 4*2 َمْهَنِم ٍلْوََطلأ اور َكنَدَتَتْسأ ...اًداول :ىلاعت

 الواسع 1 نب ا رهاظ إذ "14 هني كلج نك
 ماعلاب لمعلا زاوج مدع ىلع لدي امم ضعب ىلع اهضعب

 . صصخملا نع صحفلا لبق

 سداسلا ماهلالا

 هباشتملاو مكحملا ىف

 كَ َلَرأ هلأ مط : ىلاعت هلوق : لوألا ةيآلا
6 

 امأف تدهبدشتم رخآو بدكلا ْمأ نه تنكح َتياَء هن بنِكْلأ ي ربا سمر ومورا ص اروم 92 2 ع . 02
 ير مور نس هوم تس ءم زل ملل سل سر ا«. ا. رع ل. اس م

 هاَمتباَو ةنتْفلا ةاغتبأ هنم هباشن ام نوعيتيف ْعَيَر مهبولف يف نيذلا
 انما َنوُبوُقَب ولملا يف َنوُحِسدلاَو دا اَلِإ :هليوأت مكي اَمَو لبو 1 م 6. مم همر ا رك هل رع هع يل سا 2 عر سلع م

 امم هّنإف "”« بألا أوو لإ دَّّدي امو اني دنع ْنِم لك ءوب ةد 070  ممم خر يلا رس سل علل | ل هلق
 لفتعلا ناو مانع: كشملاب لدتتلا ثوحتو ىلع لدي

 )١( :رمزلا ةروس 18/99.

 )١( :فارعألا ةروس 7/ 7.

 )'( :فارعألا ةروس 7/ ١46.

 ) )4:ةبوتلا ةروس 47/9.

 ) )5:ةبوتلا ةروس 487/9.

 )٠( .3577/5؟14 :رونلا ةروس



 لوصألا تابآ

 در بوجوو «هنايب يف ('”ٌضنلا دورو نود نم هباشتملاب

 لمجملاو ؛لؤؤملا ىلإ رهاظلاو ءمكحملا ىلإ هباشتملا

 .نّيبَملا ىلإ
 امم 4”"2ُمَئاَيب امِيع َّنإ مثل : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآآلا

 . نّيَبُملا ىلإ لمجملا ذر بوجو ىلع لدي

 اطبخ كل امي اوك لش : ىلاغت هلوق : ةئلاثلا ةيآلا

 ل لع نب عم اال فن

 ءرابخألاو تابآلا نم ملعُي الامو هي م

 .هلطابو .هّقحو .هليوأتب ةطاحإلا لبق ''”هراكنإو

 عباسلا ماهلالا

 : تايآ هيفو

 نيب توتفلا اهات كأي نبل سلو ::نيلادعت لاف

 نم تموبشلا اَوْنأَو ُهَهَنأ نم َنيلأ َنكلَو اَهيروُهظ
 ةيعطق ؛ماكحألا ةلدأ ةّيفيقوت ىلع لدي امم *”4ًاسهيبأ

 . ةّينظ وأ ةّيملع تناك ًاءاوس اهب هللا رمأ ىتلا قرطلا َُ

 باتكلا :لوألا ليلدلا

 : تايآ هيفو

 ٌبتكلا َكَلِيلَع لّدَبَو## :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا

 امم '”4َنييِلنمْنِب نرش ُهَمْحَرَو ىَدُهَو ِءْىَش ْلُمَل اً
 .هب لمعلا بوجوو «باتكلا ةّيجُح ىلع لدي

 اورَدُْسِلَو يل املا ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 سس 7« فأل انوا ذوو ديم كلإ هاف انعدم

 )١( صن :(ك) ةخسن يف .

 :ةمايقلا ةروس (؟) 9/86/ ١9.

 ) )7:سنوي ةروس 59/1١١,

 ):( .هراكنإ وأ :(ك) ةخسن يف

 ) )0:ةرقبلا ةروس 189/7.

 )( :لحنلا ةروس ١7/49.

 )( :ميهاربإ ةروس ١5/032.

 ما/ 1١

 ابا كلل لذ

 ُناَْْلا اَدَم َلِإ حوْأَو :ىلاعت هلوق : ةثلاغلا ةيآلا

 نمل هتّيجح مومع ىلع ديان 2 نمو ءدب رند

 نكي مل الإو ء«هنع باغ وأ باطخلا نامز يف رضح

 .هب راذنإلاب ةدئاف

 لنا ام نحل اًيفبتاو# ١ نلاعت هلوق ةعماولا يالا

 كلا ىو نقلا لوك انف ١4" مكحَيَر نم م

 . عابتالا بوجول

 َلوَقْلا َنوُعِمَتْنَب َنبِدَلال : ىلاعت هلوق : ةسماخلا ةيآلا

 فلع لدي ادي همت قرت

 منيت آم أاوُدُح :ىلاعت هلوق :ةسداسلا ةبآلا

 هل ا (174دّرُمِب

 قر َكُتْيَتاَم م ْدْحَن# : ىلاعت هلوق :ةعباسلا ةيألا

 الا نول 4

 أوُدْمَأَي َكَمْرَق ْرمْأَول :ىلاعت هلوق :ةنماثلا ةيآلا

 . "06 ًاييَسْعَأ
 .ةرثكتملا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ٌرْكْزلأ اَنْلرَن ٌنْحَع نإ » : ىلاعت هلوق :ةعساتلا ةيآلا

 .نآرقلا :فيرخك 0 ىلع لدي انه 984 نس مل اإَت

 َريَكلا تْوفَرم# : ىلاعت هلوق 00 ةيآلا

 فيرحتلا عوقو ىلع لدي امم '*”© ءوِيِضاَوَم نع
 : ”ارقلا ىف

 )١( :ماعنألا ةروس ١9/5.

 5/07 :فارعألا ةروس (؟)

 ١18. 7/59 :رمزلا ةروس (9)

 .7/7”77 :ةرقبلا ةروس (4)

 ١4114/7. :فارعألا ةروس (5)

 )١( :فارعألا ةروس 9/ ١480.

 3/1١68. :رجحلا ةروس (0)

 .17 7/6 :ةدئاملا ةروس (4)

 نآرقلا ريسفت هت يف فيرحتلا عرقو فيرحتلاب فلؤملا دصقي (9)

 يف ُريِشُي يذلا ينآرقلا ٌصنلاب سيلو هب هللا دارأ ام فالخب

 .هزاجعإ ىلإ ةقحاللا تايالا
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 مدي بككلا َنوُبْتَكَي َنِدََز ٌلْيَرَه9 : ةرشع ةيداحلا
 عوقو ىلع لدي امم 4”2وَّتأ دنع نم ادله َنوُوُقَي من

 ال «ريخأتلاو ميدقتلاو ةصيقنلا ىلع هلمحو .؛فيرحتلا

 هللا ريغ مالك نم ءيش عوقو مدع ىلع عامجإلل ؛ةدايزلا

 نم لوألا ىنعملا ىلإ ''”هجوتي مهيلع ّمذلا امَّنإو هيف

 كفيك

 هيف أوُدَجَرأ هلأ ٍرْيَغ ٍدْنِع َنِم نك ْوْلَول :ةرشع ةيناثلا

 هسفن يف نآرقلا زاجعإ ىلع لدي امم "”4اَرْيَك اًمَلِْخَأ
 ىلإ همكحم ُدرل ىنعم وأ أظفل هتايآ نيب فالتخالا مدعل

 ؛هصاخ ىلإ هّماعو .هقوطنم ىلإ هموهفمو .ههباشتم

 ىلإ هرهاظو .هنّيَبُم ىلإ هلَمْجُمو ؛هدّيقم ىلإ هقلطُمو
 . هتقيقح ىلإ هزاجمو .هلوؤم

 نم روس + اوأم» : :ىلاعت هلوق :ةرشع ةثلاثلا

 , 2404 يلقي

 ٍرّوْس ٍرْثَسي ْاَوَأَمال :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا
 , 4و

 .هسفن يف زجعم هنأ ىلع نالدي امم

 لدي امم 2اًنر ناقل ٍلبَرَو# :ةرشع ةسماخلا

 . هيف ديوجتلا بوجو ىلع

 7 ايبَرَع انمرفل : لاعت هلوق :ةرشع ةسداسلا

 امم هموم ِناَسِيِب الإ ٍلوُسَر ني اَمْلَسَرأ مول : هلوقو
 وحنلا نم بجي امب ةءارقلا بوجو ىلع لدي
 .امهب بحتسا ام بابحتساو ؛فرصلاو

 ٍرْكِصِد ني مهيأي امال :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعباسلا

 .ل9/75؟ :ةرقبلا ةروس )١(

 .هجوُتُم :(ك) ةخسن يف (0)

 .437 1/4 :ءاسنلا ةروس (7)

 .,777/75 :ةرقبلا ةروس (4)

 ١7/١١, :دوه ةروس (6)

 .4 //7 :لمّزملا ةروس )١(

 5/١15. :افسوي ةروس (0)

 4/١5٠. ميهاربإ ةروس (8)

 يف :(ك) ةخسن يف (9)

 لوصألا تايآ

 لد هنن 704 وخي فوت ولتلا الإ تدك عقر
 نم لزنملا ةلمجل مسا نآرقلا ّنأو «نآرقلا ثودح ىلع

 قالطإ نم ةبوتكملاو ةعومسملاو ةءورقملا ظافلألا

 «ةيآ ّلكو ةروس لك ةيمستل هدارفأو هتايئزج ىلع لكلا

 . ةينارقلا هب دوصقم فرح لكو ؛ةملك لكو

 ةّئسلا :يناثلا ليلدلا

 : تايآ ًاريرقتو العفو الوق هتيجح يف

 لونا كل نول ١ تاع نوف : ىلوألا ةبآلا

 اهمومعب هذه َّنإف .“"”4أوُهّنَك ُهْنَع كلَ اَمَو ُرُدُحَس
 لوق نم لوسرلا هب ءاج امب ذخألا بوجو ىلع لدت امم

 .ريرقت وأ لعف وأ

 َنُئلاَحي َنِذلَأ ِرَدْملَم ل : ىلاعت هلوق :ةيناثلا 0

 هيد نان دي 1 كن ف ل دئااذع
 «لعف وأ لوق نم هرمأب لمعلا بوجو ىلع لدت '''اهنإف
 . لوقلا ىلإ فرصني بلطلا قالطإ رهاظ ناك نإو

 نم َّنِإف *”4 ليلا اوُميِأو هنأ اوميِآ# : ةثلاغلا ةيآلا

 هب '''[رمأ] امب لمعلا ةعاطلا مامت

 نق مثال :ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةيآلا

 ديلا ةوعطم ىلع لدي انسلل 4 اك“ لفت هنأ 2

 مذلا هّجوت امل عطقلل ًاديفم ربخلا نكي مل ولو «رتاوتملا
 .ممألا ىلع

 نأ اوَييَسف بي ٌنِساَن ُيءآَج نإ» :ةسماخلا ةيبآلا

 اهّنإف "نيد رك ام َلَع أوُحيَْنُم قده امو أب
 لوبق مدعو ؛لدعلا ربخ ةيّجح ىلع طرشلا موهفمب لدت
 لدتو .نّيبتلا دعب نم الإ لاحلا لوهجمو قسافلا ربخ

 )١( :ءايبنألا ةروس 751١/؟.

 ) )6.ال/ه9 :رشحلا ةروس

 )"( :رونلا ةروس 7/515 373.

 ) )4امم :(4) ةخسن يف

 .937/6 :ةدئاملا ةروس (5)

 .اورمأ :(ك) ةخسن يف (7)

 .14/757 :نونمؤملا ةروس (0)

 .51/49 :تارجحلا ةروس (40)



 لوصألا تايآ

 هلوقب ذخألا ىفاني ليلعتلا نأ الإ .لاحلا لوهجم لخديف
 ةلادعلا َّنأ ىلع ًاءانب لدعلا ربخ ىف نسحلا لخديو

 ةيشلاو تل ردولا هقول نياع لدنك نت الشلا هين

 .ةَّنسلاو باتكلا رهاوظب وأ «ةرهشلاب روبجملا فيعضلا

 قرف لَك نم َرََت اَلْولَم :ىلاعت هلوق : ةسداسلا ةيآلا

 ارُمَجَم اد مهري انو ِنِِلأ يف اوُهََمََمل ٌةَمِكَط منَ
 ربخ ةّيجحُح ىلع لدي امم ''”4َورَدْحي ْرُهَّلَمَل مِتلِ

 مل ولو «ةفئاطلا راذنإ دنع رذحلا بوجول ًاقلطم دحاولا

 .رذحلا بجو امل راذنإلا لوبق ''”بجي
- 

 ان نوكي ندرلا نإ: يلاتت ةلوق < ةعئاشلا ةبآلا

 ءاضيا ربخلا ةيجج ىلع لديامه "4 تقتتلا نمار
 .اهلوبق وهو ءاهنامتك زوجي ال ىتلا تانّيبلا نم هنأل

250 
١ 

 بمن النت مِنْ : ىلاعت هلوق :ةنماثلا ةيآلا
 ممم

 ءًأضيأ هتيّجُح ىلع لدي امم '؟”4َنونَسْرمْلا اهم ذإ يل
 عم «بيذكتلاب مهيلع مذلا هججوت اَمَل َةَجُح نكي مل ولو
 .نيموصعم ريغ نيروكذملا لسرلا نأ

 سب ٍعَيَس نم كككَبْنِجَو# :ىلاعت هلوق :ةعساتلا ةيآلا

 ُرَعْشُي امم ' ””رئاطلا ربخ لوبق ىلع هتلالد ْنِإف '””4ِنت
 .ةيولوألاب لدعلا ناسنإلا ربخ لوبقب

 ع
 م 1 2ع مامر

 لق نذ وه تولرقتير# :ىلاعت هلوق :ةرشاعلا ةيآلا

 لاد هّنإف '"”4َنيؤُمْلِل ُنمْؤبو ِهلاب نيب مْكحَل ٍرْبَح
 . ًاضيأ ربخلا ةيجح 4 ىلع

 تنب نع ةياكح ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا ةيآلا

 )١( :ةبوتلا ةروس 7/6 ١77.

 .بيجي :(2) ةخسن يف )١(

 ١69. 7/7 :ةرقبلا ةروس (*)

 .15 - ١/55 :نيساي ةروس (4)

 .37 7/1537 :لمنلا ةروس (0)

 نتملاب تّبُْم وه امب اهلادبإ ٌثرثآ دقو «(ناويحلا) لصألا يف (1)

 . هيلع ةيآلا قابطنال

 .51/9 :ةبوتلا ةروس (0)

١1 

 َتِيَقَس ام رجأ كيِرَجِل كوعذي ىف ترإط :بيعش
 لضاولا نيجي ةينكح اه هلال هال فنه فن اف*

 .اهعبتو «(ع)ىسوم اهقّدص اَمَل الإو «ىئثنأ اهْنأ عم
 ريح كرإ# :اهنع ةياكح ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا

 هنوك لمتحا ّْنإو ِهّنِإِف '"”4ٌنيِمَأْلا نوفل َتَرَجْنَتْسَأ ِنَم

 . ةداهشلاب اهدارفنال ربخلا ةيّجُح دكؤي هَّنأ الإ .ةداهش

 ةرخإ لوق نع ةياكح ىلاعت هلوق :ةرشع ةثلاثلا
 ساعد يمل ريب موس سا ممم * 7 8

 اًنْكَحَرَو ُقَِيَض انِبْهَد انإ# :مهيبأل ارابخإ فسوي
 0 ا 43 سا تر ساس را رس صل 5

 ٍنمؤمي ولو انل ٍنِمْؤْمِب تنأ آَمَو بنزل هلكت اَنِهَتَم دنع ٌفْسوُي
5 
 1« تولولَع ُهْنَع شنو هلوق ىلإ '"”«َنِوِدَص نكح يلا كك

 دحاولا ربخلا ةيججحُح ىلع ليلد مهل بوقعي قيدصتو
 .ةداهشلا لمتحإ ْنِإو .هلوبقو

 بأ ىرإ# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا

 ابن انك ىلا َةَيرَمْلا ٍلَسْسَوط :هلوقو .4*2قْرَس
 ةفغ ربحلا كر "وزد , ”4ابف يأ يل ربل

 .ًاديفم كلذ نع لاؤسلا ناك الو .مهنم كلذ َلبُق امل

 ريِهَبْلا هج نأ اَملَفظ : ىلاعت هلوق :ةرشع ةسماخلا

 امل الوبقم ريشبلا ربخ نكي مل ولف ””4.وهْمَو لع هَل
 ةنيرق ناك ْنإو «رورسلا [هلخد] الو «ةراشبلا تلصح

 , 37 ضيق قربا

 ربخ لوبق ىلع لدت اهّنإف '''”4ْمُهْوَتْحلَك كَل اوُمَبَج
 ميعن نورسفملا هاكح امك انه سانلاب دارملا ذإ دحاولا
 ةداعلا يف ًالوبقم دحاولا ربخلا نكي مل ولف .دوعسم نب

 .50/1؟8 : صصقلا ةروس )١(

 )١( :صصقلا ةروس 150/1١8.

 )'"'( :فسوي ةروس ١7/١9.

 )( :فسوي ةروس ١17/١7.

 ) )0:فسوي ةروس 481١/١17.

 ) )0:فسوي ةروس ١7/485.

  )0.ولو :(ك) ةخسن ىف

 .41/17 :فسوي ةروس ()
 .صيمقلا :(ك) ةخسن يف (9)

 .1/7 /9 :نارمع لآ ةروس ()
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 .'"”هلوبق عّرست ىلع ُةَّمذملا تهّجوت اَمَل

 ٌمموَف ئموم راثخأو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعباسلا

 رجلا هح ىلع هلادديألا تين "76 ب1 وق نع

 «صوصخم ددع يف رئاوتلا لوصحب انلق نإ .رتاوتملا

 مل ولو ضيفتسملا دحاولا ربخ ةّيجح ىلع ًالاد ناك الإو

 ذإ .ةدئاف ٌديزم نيعبسلا هرايتخإل ناك امل ةجح نكي
 رع هللا ميلكت نم نودهاشي امب مهموق رابخإ ''”ضرغلا
 . مهيلإ اوعجر اذإ (ع)هّيبن ىسومل لجو

 ٌةَمَأ حتوم مْوَك نيو :ىلاعت هلوق :ةرشع ةنماثلا
 ةيجُح ىلع ةلالد اهيف َّنإف ''*”4َنلِدْمَي هيو يلب وُدْجي

 لصحت مل مهُربخ لبقُي مل ول ْذِإ ءًاضيأ لدعلا ربخ
 مهنم ةيادهلا

 ني رقت َكّلِإ اَهَرَم ذإَو» انو :ةرشع ةعساتلا

 تلئدوز اهيا ىشلا ةيقخ لع لدن ايس "4 للا

 نإ ًاولاَقَمل 1 زل فرخ يف مهموقل مهراذنإب
 . "74 يئُسلا َّلِإ ىدبي ءابحح انام اًنَعِس

 ءِنيِهَم ٍناَلَح َّنك عين الو : ىلاعت هلوق :نورشعلا
 ربخ لوبق مدع ىلع لديامم ؟"”4ويِيب ْمَّنَش ٍزاَمع

 تعيشلا

 انلَمْغَأ ْنَم ْعِْن الو» :ىلاعت هلوق : نورشعلاو ةدحاولا

 لك ةيجُح مدع ىلع كلذك لدي امم 4نْؤو نع مب
 . طئارشلل '"”عماج ريغ ربخ

 ادب قسد 5ٌءاج نإ# :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةيناثلا
 ا ةنلالع ظارتنفا ىلطع لدبي اهم "4

 .هلوق :(ك) ةخسن يف )١(

 .186 /ال :فارعألا ةروس (')

 .ضرعل :(ك) ةخسن ىف (©)

 .169 /ال :فارعألا ةروس (4)

 .59/55 :فاقحألا ةروس (0)

 ١/07. :نجلا ةروس ()

 - ١/8 :ملقلا ةروس (0)

 58/١8. :فهكلا ةروس (6)

 .لماك : ةخسن يف (9)

 )٠١( :تارجحلا ةروس 49/١١.

 لوصألا تايآ

 ةلادعلا قدصت ال ْذِإ ءلقعلاو غولبلا طارتشا همزليو

 بذكلا 2''نم زرحتي ْنأ نكمي قسافلا َّنِإف .امهريغب
 يف ًاصقن كلذ لثم َّذُعَو .سانلا نم هئايحتسا وأ هفيلكتل

 امهيلع فيلكت ال هّنإف نونجملاو يبصلا فالخب هّقح

 مالسإلا طارتشإ ىلع لديو .بذكلا نم ازّرحتي ىتح
 «فلاخملا قسفل ناميألا طارتشإ ىلغو ءرفاكلا قسفل

 .ًاعرش ةبولطملا ةلادعلا ريغ «قئوملا '"”نم قيثوتلاو
 :ةاهشلا وأ ريخبلا كنان قم ةيكرتلا نأ ىلع ةيآلا#ل دك كو

 .تاعوضوملل اهمومع ىلع ًاءانب
 انْزَم ناك نَمَسأ :ىلاعت هلوق : نورشعلاو ةئلاثلا

 مدع ىلع لذب امه "«موَتْم اَل امِياَف تاك نك

 . قّنَوُملا ىلع لدعلا ربخ ميدقتو قسافلا ربخ لوبق

 ةرثيتت ندلا 9 اعف هلو نوردكلاو ةعئارلا

 لوق م اح 1 رش نرفلا

 . سكعلا لمتحي امّبُرو .حراجلا ىلع لذعملا

 َّسأ أوعيِطاظ :ىلاعت هلوق ا

 مومعل لوقلاك لعفلا ةّيجُح ىلع لدي امم 7*2 كلَ
 ا

 َّنك َدَّقَل» : ىلاعت هلوق : نورشعلاو ةنواسلا

 0 بجو ىلع لدي امم 04'2ةئَسَْح ٌهَرَسُأ هلأ لوس

 ْمُهنَدُهف# :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةعباسلا

 يسأتلا بوجو ىلع لدي امم اهمومعب اهّنإف "04د

 .هلبق نم ةعيرشب دبعتم هنأو ؛(ص)َيبنلاب
 ل سس سس هيل

 وأ ْنْئنَف اًيؤاَطَع اذه# : ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةنماثلا

 نع :(2ك) ةخسن يف )١(

 يف :(ك) ةخسن يف (0)
 .18/7؟ :ةدجسلا ةروس (*)

 .18/59 :رمزلا ةروس ()

 .”77/7 :نارمع لآ ةروس (0)

 2.7531 /#857 :بازحألا ةروس )١(

 0/1 : ماعنألا ةروس (10)



 لوصألا تايآ

 ريرقتلا ةيبُح ىلع ةلالد اهيف َنِإف ''”4ٍباَِح ِريَعِب كين
 وأ ؛لوقلاب هنانتمإ ىلع اهتلالدل '''موصعملا نم
 . باوجلا نع كاسمإلاو توكسلا

 نإ# :فسوي ةوخإ لوق دعب ىلاعت هلوق رهاظ اًمأو

 3 فن كرما لق نيل 0 بك دك رح

 اضرلا ىلع لديال هّنِإف "”46مُهَل اَهِدْب ْمَلو وق

 . سكعلاب لب توكسلاب

 نع سمو ُمَضْعَب َتّرَعل :ىلاعت هلوق ُهُلِثمو
 مدع ملعي ال ُتيح ةَبُح نوكي امّنإ ريرقتلا َنإف' 4
 ىرخأ ةنيرق هنم اضرلا

 نع َكَمْلَسو## :ىلاعت هلوق : دروعحلاو ةعساتلا

 لبو نم ٌمَمْلَمْلَو» :هالوقو 00 داما ليو

 نأ ِياَمْلا ىف ئَرأ إل 0 :هلوقو ,'””«ٍقبِواَسَتْل
 انيبنسف "4 227 5: لمنأ تاك لاق قون ادام زظأف كيد

 اا را لا ةيؤر ةيِجسُح ىلع لذي
 ملمَألا ٍلوأَتِب ُنَع اَمَو ٍمَلْعَأ ُتَمْضْأط :هلوق َنأآلإ
 . مدعلا ىلع لدي امم 4َنيياَِب

 عامجإلا يف :ثلاثلا ليلدلا

 : تايآ هيفو

 يف ُهَوُنَمْمَع نأ اوعمجبَأَر# :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا

 ىنعمب عامجإلا نوكي ْنأ لمتحي ام ل

 .قافتالا ىنعم وأ  مزعلا

 يأ" ”« كر | وه اوعحأَت» + ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 )١( :ص ةروس 8”79/5,

 .نيموصعملا :(ك) ةخحسن يف (0)

 ,الال ١17/ :فسوي ةروس (”7)

 7/77 :ميرحتلا ةروس (4)

 .1١5/1؟ :افسوي ةروس (6)

 )١( :فسوي ةروس 7١/١75.

 )( :تافاصلا ةروس /77/ 1١7,

 ) )6:فسوي ةروس ؟١1/14.

 ) )9:فسوي ةروس ١7/1١8.

 )٠١( :سنوي ةروس ١٠١/ال.

 د نمو يلا هيلاقلا هبال

 ام ولو َنيِمْؤُمْلا ٍليَس ريع ْعَِسيَو ئَدهْلا هل

 لاس لب اننا 14 نت تقاقر ةنيقلو ا ٌلَوَ
 عضنُملا وأ ,موصعملا يأر نع فشاكلا عامجإلا ةيججح
 دارملا ذإ .ةماعلا همعزت امك ءًاقلطم ال .موصعملا هيلإ
 َّنأل (ع)مامإلاو (ص)لوسرلا ليبس نينمؤملا ليبسب

 الف .لوسرلل ةققاشم كلذ ناك آلإو .دهعلل ةفاضإلا
 نم : ىلاعت هلوق ليلدب ٌصنلا ةلياكم يف امج لا روحي

 أورفك َنيِذلأ َّنإ» :ىلاعت هلوقو .4ْئَدُهْلأ ُهل نيب اَم ِدْعَب

 ليبسو ''”4اديِعَب ُالَكَ ْأوُنَص َدَت نأ ٍليَِس نع ْأوُدَصَو
 وقل موصعملا مامإل لكم: لومرلا ليي نكلا

 4 كويِبيَس نَع مكب َقَرَفتَف لبس اوُعيَنَت الَو» : ىلاعت
 و 1 اًهْنمَو ليل ٌدْصَق نأ ٌلَعَوط :ىلاعت هلوقو
 ؛!ئلاعت هلوق' هيلع لديو . 064 تريعأ كدت 1

 يف طارصلاو د وُعِبَتأَف اَميِقَنسُم ىِطْرِص اذه َّنأَر»

 يف ٌهنِإَو9 :ىلاعت هلوق ليلدب ميما ريمأ باتكلا
 هعابتآب هللا رمأ دقو 4 ٌءِيكَح ٌّنَحَ تن تكلا

 وب مكلَصَو كلذ ...ُهوُمَيَتَت» : ةمدقتملا 0
 ءمامإلا لوق ةّجُحلا نأ ىلع لدت '"6َنوُمَنَت ْمُكحَّلَمَ

 .هنودب م الو .عامجإلا ىلإ ّمَضنإ وأ ةرفنإ

 هو ها
 نم 3 ام دعب

 (40داَه مر ٌلكِلَو 2 و تن آمنِإ» :ةعبارلا ةيآلا

 ىلع لدي امم وهو ةّحَُحلاو موصعملا ءاقب ىلع لدي امم

 راذنإلا بوجول ةبيغلا نامز يف عامجإلا ةيّجُح

 راكنالا بوجوو (ع)مامإلا ىلع ةيادهلاو (ص)هيلع
 هقرصت نإ ا وأ اوداز وأ .ٌّقحلا اوفلاخ ول هيلع

 )١( :ءاسنلا ةروس ١١6/4.

 4//١737. :ءاسنلا ةروس (؟)

 0 : ماعنألا ةروس (")

 3/1١5. :لحنلا ةروس (4)

 .187 /5 :ماعتألا ةروس (4)

 .4/47 :فرخزلا ةروس ()

 10 : ماعنألا ةروم (/)

 .ال ١7/ :دعرلا ةروس (8)

 .داز وأ ءٌّقحلا فلاخ :(ك) ةخسن يف (9)
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 الف هروهظ نم عنام عنم ْنإف .هروهظو هدوجوك فطل

 هلوق ريظن هنكمتو ؛هتردقل هفرصت الو ءهدوجو نم عنام

 ربع لع هربا كمال "اعز يلوم ند نكح اهنا ىتاعت
 رصنو (ع)ىسوم رمألا ىضق ثيح ''””4اَهِأ ْنِي ْوَلَْع

 عمو .نورعشي ال ثيح نم هودع لتقفو ءهّيلو
 موصعملا ريرقتو .هاضر ىلع لدي راكنإلا روهظ مدع

 . ةجح

 0 نإق# 000 :ةسماخلا ةيآلا

 َكِلَذ خلا وول هلأ َنوُِمْوَم مك نإ ٍلوُسْرَاَو هَل َلِإ ود

 عم ةرلا بوجو ىلع ةلاد اهّنِإف "!4اليِوأت ٌنَسْحأَو يَح
 ىلإو باتكلا ىلإ عوجرلا وهو ىلاعت هللا ىلإ فالتخالا

 زوجي الف .ةّنّسلا ىلإ عوجرلا وهو ؛لوسرلا
 دخالاوى""ىارلات هايضحالا رأ ضشابقلا + لمعلا

 .ناسحتسالاب

 مدع عم هنأ ىلع هرهاظب لد ْنِإو هَّنإَف موهفملا اّمأو
 ةيَجحُح ىلع هيف ةلالد ال هّنأ الإ ّدرلا ىلإ جاتحي ال عازنلا
 عامجإلا توبث نم ّمعأ هّنأل موهفملا مومعل عامجإلا

 امك .عامجإلا توبث مزلتسي ال عازنلا عفر َّنِإف .همدعو

 مدعل نوكي دق ِهّنإف .قافولا تبثي ال فالخلا يفن نأ

 عافترا وأ ,ةعقاولا ىلإ راقتفالا مدع وأ ءّصنلا

 يف .هسفن يف عامجإلا ةيجحُح ىلع لدي الف .عوضوملا
 ًاعامجإ نكي مل الإو .لوسرلا لوقو ؛هللا لوق ةلباقم

 يأرل ًاقفاوم نكي مل ام ةفلاخملا عم عازنلا ققحتل

 لدية املستلو .هتقفاومل َةَجبُح نوكيف موصعملا

 ىقبيف بقللا موهفم باب نم هنأل درلا بوجو ىلع
 :هلوقك هلوسرو هللا ةعاط بوجو ىلع لد ام مومع

 لاد هنأ عم هلاح ىلع 74 لوبيا اوُميِلأَو هللا ارُميِيأ»

 . موهفملاب

 عامجإلا ةيّجح ىلع اهب جاجتحإلا نكميو اذه

 )١( صصقلا ةروس : ١16/78.

  20ءاسنلا ةروس : +/.

 :ءاستلا ةروس (؛) 69/4.

 لوصألا تايآ

 لوق ملعي ال ثيح عازنلا عم درلا بوجو ىلع اهتلالدل
 لوق ةقفاومل كلذ ناك ْنإف «ملعلا عم هلوسر لوقو هللا

 ناك ْنِإَو .عازنلا لطبو ءّدرلا لصح دقف هلوسرو هللا

 عم عازنلا ءاقبل هيلع ليوعت الف ةفلاخملا عم عامجإلا

 ضارتعالاو «ضارتعالا قلطم عازنلا نأل ءعامتجالا
 نع رذعلاو باوجلا ىلإ جيتحاف ةفلاخملا عم قاب

 :ىلاعت لاق دقو فيك . ار بلا املا

 رجس اَمِف َكوَْصَسُي ٌقَح توْبِمْؤُي ال َكْيَرَو الث#

 َتْيَضَق اَمَس اًمرَح مهِيْسنأ ىف أددجي ال مث

 نيك العن
 ّنِم ٍناَئفياَط دب : يداعب هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 لع اَمُهَدَعِإ ْتَنب ذي أئببِتي اوُحِلَسَت أثتتفآ ننزل
 اهنإف 2” رْثأ لإ هت قع نب ىلأ اوُنيََم ىلا
 ذحألاو «ةلمجلا يف بكرملا عامجإلا ةيجُح ىلع ُلدت

 عمجلا ناكمإ وهو حلصلا نكمأ ْنِإف .نيلوقلا دحأب

 ىلإ نيلوقلا دحأ درو ؛«نيفرطلا دحأ ليوأتب امهنيب

 «حيجرتلا بجو ألإو «كاذف هنع ةهبشلا عفرو ءرخآلا

 تفلتخا اذإ هلثمو . هليوأت نكمي مل ام حوجرملا عفدو

 .امهنيب لصفت ملو ؛نيلوق ىلع ةمألا
 كني َلَمَجَي نأ ُهّللأ ىََع# :ىلاعت لوق : ةعباسلا ةيآلا

 رار يد دهان" 4 لكادت مُييداَع َنيا نيو

 .فالخلا دعب عامجإلا رارقتسإ
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 نب نيام 5ٌءآج نإ :ىلاعت هلوق :ةنماثلا ةيآلا
 هل عامجإلا ةّيجحُح ىلع لدي اًمم 1

 نم كيناكلا قانسألا ضزعسل تياتكلا تحج

 ربخلاب لوقنملا عامجإلا وه يذلا .موصعملا يأر

 ال ءةَّجُح وهف لصح قيرط ّيأب عامجإلاو دحاولا
 نوكي الف هيلع أبنتلا قدص مدعل فشكنملا ىنعمب

 .ًاربخ

 )١( :ءاسنلا ةروس 56/4.

 .4/19 :تارجحلا ةروس ()

 .ال/٠5 :ةنحتمملا ةروس ()

 .35/149 :تارجحلا ةروس (؛)



 لوصألا تايآ

 نماثلا ماهلالا

 ةيلقعلا ةلدألا ىف

 لوألا دراولا

 ةحدقمو ةنسحم تاهج اهل لاعفألا نوك يف لوقلا

 .ضارغألاب ةللعم هلاعفأ نأو

 : تايآ هيفو

 ضرألا َهآَمَسلا اَنَقَلَس اًمو# :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا

 نِإف 2 '”4اورتك َندَيل ٌلْيوه ًاررفك يذلا نط َكِلَد الِطنب امني امو
 لح نإَو «ةياغز ضرعل اال ًاعبع قولخملا لظابلاب ةازملا
 .اهنع قولخملا

 ٌضرالاَو ٍتومَسلَأ انقَلَح اًبو# :ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 . "04 قلي الإ آبي ام
 ِتََمَسلَأ قَلَ ىف بإ# :ىلاعت هلوق :ةئلاغلا ةيآلا

 ©«”4«بتبلألا لَو ٍتيآل ٍراَهَلَاَو لل ِقِنلَيْخَأَو ٍضْرَدْلاَو

 .ريثك نآرقلا يف ليبقلا اذه نمو

 قببدلا هيت لِييَوط قلاع هلوق :ةعبازلا ةيآلا

 تاهجلا توبث ىلع لدي امم *”4َتِيبَحْلا ٌمُهْنَلَع ٌمَرَحمَو

 «ةمزال ًةفص وأ .أتاذ حبقلا وأ نسُحلل ةبجوملا لاوقألل

 .تارابتعالاو هوجولاب وأ

 ميك أوُهَركَ نأ جينعو# :ىلاعت هلوق : ةسماخلا ةيآلا

 وهر (7405ل رس وهو انيَس اوُبِحُت نأ َيَسَعَو ْمُكَحَل رح َوْهَ
 .تاارابتعالاو هوجولاب حبقلاو نسُحلا ْنأ ىلع لدي امم

 اوماَك تلا َنِم رْلظِق# :ىلاعت هنوق : ةسداسلا ةيآلا
 ع 1 1 (5) سوك م35 40 مرام .رم معمم
 هلاعفأ نأ ىلع لدي امم « ملل َتْلِحأ ٍتَبْيَط ْمِلَع انمَرَح

 ىلع لدي ال هب فلكملا نسخ ّنإو «ضارعألاب ةلّلعم
 يفلت ندخل

 )١( :ص ةروس 58//77.

 460/١86. :رجحلا ةروس (؟)

 .199 /" :نارمع لآ ةروس (5)

 .86١1ا//9 :فارعألا ةروس (؛)

 51١57. 7/7 :ةرقبلا ةروس (5)

 15١. /8 :ءانلا ةروس )١(
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 مَ لأ 1داَم َكنوُلَمسَي9# :ىلاعت هلوق :ةعباسلا ةيآلا
 ةنبات ءاكخألا نأ نلغ لديئامع 014 ثيل كل ّلِصأ ْلُ

 . حبت وأ «نسُح نم ةيعقاولا تاهجلل

 ْمُهَقَتِيَم مِهِضَقَن اميل :ىلاعت هلوق :ةنماثلا ةيآلا

 ىلع لدي امم "”4يْتلا بح آَنَمَل انك ١ "”4 هَكَمَ
 ةعبات ماكحألا َّنِإو ءضارغألاب ةلّلعم هلاعفأ ّنأ

 . تاهجلل

 ٍلمَأ مَع ترولْزنم اَنإ# :ىلاعت هلوق :ةعساتلا ةيآلا

 4 سوقشني أوناك اَمي ِهآَمّسلأ تي اًرِجِر َةَجرَمْلا هِذََم
 «نضارعألاب للعم هلامفأ نأ يلع لدي

 لاي نمأي هنا نإ قلاعح هلو ةريشامتلا ةنآألا

 امحَمْلا نع نيو قرَمْلا ىذ يآَنِإَو نَسْمِالاَو
 ةعبات ماكحألا نأ ىلع لدي امم *”4ْينبلاَو ركل

 نع ىهني الو «حيبقب رمأي الف .نييلقعلا حبقلاو نسُحلل

 . نسح

 نيت ُلَمْجَتمأل :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا

 َنَِِتملا ُلَمي أل :ىلاعت هلوقو .'"'4يِزبلك
 انيك شو

 .حبُقلاو نسُحلل ةعبات ماكحألا َّنأ ىلع لدي امم

 ل لا لع كلا نم لكذ ياس هنوف ا يف
 اك نّمَك اًيزُم نك نَمَقأأل ىلاعت هلوقو .*”4نويَلْ
 , 0 َنوتسَي ال امس

 يح َنيِبْزَعُم اك او» :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا

 نيب ةمزالملا مدع ىلع لدي امم '””4الوَُر كَ

 )١( :ةدئاملا ةروس 0/ 8.

 :ةدئاملا ةروس (؟) 6/ ١7.

 )*( .4ا5//7 :ءاسنلا ةروس

 ) ):4:توبكنعلا ةروس 71/159

 ) )6:لحنلا ةروس 4١/١١.

 ) )5:ملقلا ةروس 567/54

 ) )0:صص ةروس 78/98.

 ) )4:رمزلا ةروس 94/789.

 ) )9,.18/755؟ :ةدجسلا ةروس

 )٠١( :ءارسالا ةروس /ا١/١6,



 لل

 . عرشلاو لقعلا ةموكح

 لأ ةَئيِز ٌمّرَح ْنَم ُلق# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةئلاشلا

 ىلع لدي امم .”4ٍقرَرلا َني ِتبيطلاَو .وداَيِ َيرمأ هول
 ماكحألا ةّيعبتل حيبقلا ةيلحو نسحلا ءيشلا ةمرح مدع

 :ةحملاو ةيدجسلا تايرقلل

 شحم قر ْمَرَح اَمَنِإ9 :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا
 0 هّنِإف . "4 قَسلأ ريب ىتبلأَو مإلاو نطب امو اهني َرهظ اَم

 اهيلإ لصت مل ْنِإو «ةيعقاولا تاهجلل ماكحألا ةّيعبت ىلع

 . رطب او :هلوقل ًارظن وأ ٌةرورض لوقعلا
 لإ تيلفني اًمر# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسماختلا

 لمعلا يح ىلع لدي امي "اه ييكلا

 نئرَكإَأ َكِلَّد ىف َّنإ# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسداسلا

 لدي ام 6 ةيديك وهو تكلا قلآ: وأ كلف هل 34 خت
 ,تايآلا نم كلذ ريغ . لقعلا ةّيجُح ىلع

 تير ذإ كسيَمر اًمو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعباسلا

 ربجلا يفن ةن ىلع ٌلديامم 4*2 هنأ جركل

 .نيرمألا نيب رمألا رس توبثو «ضيوفتلاو

 آني نأ لإ َنوُبَمَت امَو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةنماثلا

 .ربجلا ىلع ٍهرهاظب لدي امم "ذأ
 نمو نيؤْيلَف َءاَش نمف# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعساتلا

 ان 2 اًنإإ ىلاعت هلوقو .'"”4رْيْكَيَم هس
 هلوقو 02” َلاَرَي 3 اًمي# :ىلاعت هلرقو . "روك

 99 0 هلوقو .2'*”«ركَيِرْيأ ْتَبَسك اَمِبِق9 :ىلاعت

 )١( :فارعألا ةروس 7/ 557.

 :فارعألا ةروس (؟) 77/07.

 )*( :توبكنعلا ةروس 17/79.

 ) )4:ق ةروس 6٠//ا3”.

 ١7/4. :لافنألا ةروس (5)

 .0 /95 :ناسنإلا ةروس )١(

 19/1١8. :فهكلا ةروس (0)

 .”/ا0/5 :ناسنإلا ةروس (6)

 0/١ : جحلا ةروس )0

 .70/147 :ىروشلا ةروس )٠١(

 لوصألا تايآ

 هلوقو 0 ٌءاَسأ مو و ء4ةيسفللف اًحِلص َلِمَع

 ل ا 00 ياست
 , "74ه أ

 ناس راقجتلا فروق قلع لدي امك

 متل نكي نأ ارمأ :هلوسرو ُهَللا ىَصَق اًذإ» :ىلاعت هلوقو

 كتب م ُنَي ٌكْبرَول :ىلاعت هلوقو :*”4ةَري
 ميا ماس

 ةّيفيلكتلا ةئيشملا يف رايتخالا َّنأ ىلع لمحلا وأ ءربجلا

 عناملا ليبق نم اهّنأل .ةّينيوكتلا ةئيشملا ءاضمإ يفانُي ال

 .لاعفألل

 يناثلا دراولا

 ةءاربلاو ةحابإلا لصأ يف لوقلا

 9 تايآ هيقو

 وأ آم ىف ُدَِأ ل لُث# :ىلاعت هلوق : ىلوألا ةيآلا
 اَمَد أ ْدَنِيَم وكي نأ الإ هُمَمظي ٍرِعاَط نع مرح لِ

 ال انيفاةخخابإلا لصألا ذأ ارلق كدي اهم 0
 .لجلاو ةمرُحلا نيب مكحلا يف كشلا عم هيف صن

 لأ لأ د تي ْمَرَح نم لُثط :ىلاعت هلوق : يناثلا ةيآلا

 هيقااميق ةتنابآلا'ةلاسأ ىلع لديامي "8 نوي ل
 550 «ةدسفم هيف ملعي ملو «ةعفتم
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 آم اّلِإ امنت ُهَنَأ نكي الل : ىلاعت هلوق : ةئلاغلا ةيآلا
 ال اميف َهَّمْذلا ةءارب لصألا َّنأ ىلع لدي امم '"”4َهتاَ

 :نايبلا نتعب الإ هفيلكت هل هاو ءادنفا نفت

 نع كَلْأَم ْنَم َكِلْهَيْل »9 :ىلاعت هلوق :ةعبارلا ةيآلا

 .ال/0١/ :ءارسإلا ةروس (؟)

 .#35/85 :بازحألا ةروس (*)

 .548/78 :صصقلا ةروس (5)

 ١48. /5 :ماعنألا ةروس (4)

 .7 /97 :فارعألا ةروس )١(

 .ال/56 :قالطلا ةروس (0)



 لوصألا تابآ

 ةلائعأ ىلع لييئامم "06و ٍهَنْيَب اع تيرح نم حيو ني

 صن ال امم ؛هتحابإ وأ ؛هتمرح يف كش اميف ةحابإلا
 يو ةيوعتوا ىف. كيف امه ةنذلا" + زب لاف .ىلغو ديا

 هيف ضراعت اميف رييختلا ةلاصأ ىلعو ءهيف صن ال امم

 ءاغلإ زاوج مدع عم ''”نييعتلا ىلع ةنّيبلا مدعل ناّضنلا

 .نيبلا يف حيجرتلا مدعو «نيليلدلا

 هّنأل ةروصحملا ةيدنلا نتجت بوذتو ىلع لاديو
 يلامجإلا ملعلا ليصحت نم نكمتلاب مكحلا نيبلا نم

 بوجو ُهّلْثمو .رسع الو جرح نود نم بانتجالاب

 مجيف ؛«مكحلا بوجو عم هبتشملا عوضوملا ليصحت
 .مكحلا نيبلا نم هّنأل هب نايتإلا ةمّدقُملا باب نم

 ةروصحملا ريغلا ةهبتشملا يف ةءاربلا ةلاصأ ميكحتو

 .بائتجالا رسع عم نايبلا مدعل

 نع نين 6 از :ىلاعت هلو + ةسباحلا ةنألا
 ةحانالا ةلاضأ نه نك ىلع لدم امم": «الرنر كت
 . هيف ّصن ال اميف ةءاربلا ةلاصأو

 يتاح آم ًاوُدُح#» : ىلاعت هلوق :ةسداسلا ةيآلا

 هيلإ لصو امب لمعلاب رمألا ْنأ ىلع لدي امم 2404ِوّرُم
 هيلإ ٌلصي ال اميف ةءاربلاو ةحابإلا لصألا َّنإو «ليلد نم
 . صن هيف

 نحو كُنْتَ آم ام ذمه + يناعت هلوق :ةعباسلا ةيآلا

 كلذ ًاضيأ كلذ ىلع لدب امم 204 ننكلا تزن
 هيفا نقراعت اهبل *'" يشتلا ةلاصاب تانتألا فشل امو

 حيجرت الو «مهاتآ امم امهّنأل ناليلدلا وأ «نالصألا

 الر ءامهنيب عمجلا رذعت عم رخآلا ىلع امهدحأل
 .امهطاقسا

 لل ُهَّنأ تراك امو :ىلاعت هلوق : ةنمانلا ةبآلا
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 )١( :لافتألا ةروس 17/4.

 )١( .نيعتلا :(ك) ةخسن ىف

 :ءارسإلا ةروس قف 7/11 16.,

 ):( /؟ :ةرقبلا ةروس 337.

 1١44. /ا :فارعألا ةروس (0)

 .صحفلا :لصألا ةخسن يف (7)

 ه1١

 هم 2ع هم انو
 انتم 2074 رمت ان مهل يب َّقَح مُهنَدَه ذإ دَعَب امون

 فيلكت ال هّناو من فال انيق ةدارتلا ةلادغأ قلع لدن

 .نايبلا دعب الإ

 3 هع

 اَذإ ْأَوَقَتَأ ذل كإ9 :ىلاعت هلوق : ةعسانلا ةيآلا

 "4َنوُرِصَبُم مه اَذِإَد وركن ٍنطِبَّشلا نم ٌفيِتط ْمْجَتَم
 قنا ةءازملا ةلابمأب لمعلا زا وج مانع نلع لدينا

 ضراعملا نع صحفلا

 اًهشن ُهَّسأ لكي ال## :ىلاعت هلوق :ةرشاعلا ةيآلا

 الامي فنلكتلا يفت ىلع لدي امم "”«هكنو ذل

 (474َهنَتاَع آم الإ امن ُدَّنَأ ُثِلكي الل ىلاعت هلوقو . قاطُي

 كلو ندع اهرأ لدن انف

 بلع َلَمَج اًمو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا ةيآلا
 ْمُكِب ُهَّنأ ٌديِِبط ىلاعت هلوقو ,"”4 رح نب نأ يف

 ينفن ىلع لدي احم "34 تدقلا فكي ديف الو رشا

 دح ىلإ فيلكتلا نم قّيضملا مزلي امو ءجرحلاو رسعلا
 . عّسوُملا نود اميف وه امّنِإ فيلكتلا َّنإو ءعّسَوُملا

 ُّقَحَأ ِنيَبرَتْلا أَ :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا

 يف كشلا عم لغشلا ةلاصأ ىلع لدي امم "74 نذل
 .نيكيب عارفلا تعري امباناجتإلا انور هب فلكملا

 مهنع لبق نيا َكِيَلْوأ» : ىلاعت هلوق :ةرشع ةشلاغلا ىوجم قه ممم

 «طايتحالا بوجو ىلع لدي امم "وعام نم
 .لغشلا ةلاصأب لمعلاو

 لن آم َنَمَحأ ّنَسحَأ اوم أعِيَتأَو :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا

 لزنملاب دارملا َّنأ ىلع أءانب ''”4مُكحَيَر نَي مك

 )١( :ةبوتلا ةروس 9/ 1١6.,

 )١( /ال :فارعألا ةروس ٠١ 27

 )*( :ةرقبلا ةروس 7/7 1857.

 ):( .ال/56 :قالطلا ةروس

 ) )4:حجحلا ةروس 48/57/.

 ) )5/؟ :ةرقبلا ةروس ١186,.

 ) )10:ماعنألا ةروس 41/5.

 ) )8:فاقحألا ةروس 15/145.

 ) )9:رمزلا ةروس 899/ 00.



 الدنا

 . كلذ ىلع ًاضيأ لدي امم ليلدلا ال مكحلا

 َّقَح هلأ أوفَنأ# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسماخلا

 فا كسلا عب طاع بوعرت ودع لديكي "وك
 .لوق وأ لعف يف هب فلكملا

 أرتلاف# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسداسلا
 0 نايل بونجر  نلع لدي اهم 34 تق

 فلكملا نم دئازلا رّذعت عم اهتاقلعتم نم وأ ؛لامعألا

 .هب فلكملا ءيشلا مامتب نايتإلا وأ فب

 و

 نب َّناَكَف مهام :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعباسلا

 ُلُدَكَي َْرْمْيَأ ْمُهَمَلف تولي ذإ» :هلوقو .'"”4نيِضَحَنُمْل

 لصأو .ءةعرقلا ةّيجح : كغ لدي ابن "14و

 «ماكحألا ءاقب ةلاصأ عم الا عئارشلا يف اهتيعورشم

 يف كارتشالا ةلاصأ وأ .صوصخلاب خشَنلا توبث مدعو

 . فيلكتلا

 كيلي يح ُكّيَر ُدِبعأَو» : ىلاعت هلوق :ةرشع ةنماثلا
 مدعو ؛باحصتسالا ةيجُح ىلع لدي امم '*”6 ثقل

 ىتح ناك ام ىلع لمعلاو «كشلاي نيقيلا ضقن زاوج

 يني يح ارشاد اوك : ىلاعت هلوق :ةرشع ةعساتلا
 لدي امم 274 ربل نب 5 ليما نم سئل دا

 ىتح ليللا ءاقب ىلع أبنلا ءاقب وأ ؛ليللا لوط لوانتلا

 5 َكِْلِإ مْيَعَرَأ اَنِإ9 :ىلاعت هلوق :نورشعلا

 ةيجح ىلع لدي امم "”4ودْمَب نم َنيلَأَو جو 0 لإ امْيحْرَأ

 . سنجلا باحصتسإ

 )١( :نارمع لآ ةروس #/١٠١7.

 ) )6:نياغتلا ةروس 15/5715.

 ) )5تافاصلا ةروس : 717/ ١51.

 ) )4:نارمع لآ ةروس "/ 15.

 ) )6:رجحلا ةروس ١6/39.

 ) )5:ةرقبلا ةروس 7/ /1١81.

 ) )0:ءاسنلا ةروس 7/854 157.

 لوصألا تايآ

 نم مُكَل َعَرَسل : ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةدحاولا

 :فلذع ةقلذ ىلع لدي ايس "4 دوي قوات فدل

 0 0 يلام لوقت فسلا و ةيئاقلا

 تان ىلع لالي انعم "04 نري نيوتن 0
 0 ىلاعت هلوق هلثمو .كلذك

 انك مايل ٌمُكِْبَع بي ىلاعت هلوقو « "74 يّتلاب
 كارتشا ىلع لدي امم 104كم ني تلا لع بيك
 .اهئاقب باحصتساو «؛ةقباسلا ماكحألا

 ني مك َلّرَأَو# : ىلاعت هلوق نورشعلاو ةئلاثلا
 نأ ذل تراكح ان وَكَهَب كاد َقيَاَدَح هب امم هآَم وَمَا

 ان ةربستلا ل وصألا نأ ىلع لديامم "4 مرعَس اوِبُم

 را ا حس
 قبلا

 ةيعرشلا قرطلا ريغ نم ةتبثملا لوصألا امأو

 هتبنأ يذلا رجشلا نم [يهف] ناسحتسالاو سايقلاك

 يييلف راوق هل اس عدلا رجشلار ها وحاا ا ىباكلا

 .رايتخالاب نوكت ال ةمامإلا َّنأ ىلع ةلالد هيفو .ةجحب

 َنيِييَحَمْلا لع ام :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةعبارلا

 ىلع نامضلاو مثإلا عفر ىلع لدي امم "”4ٌليبسس نم
 ام هلعف نم مزلتسا ْنِإو هيلع ليبسلا يفنو ءنسحملا

 .نامضلاو مثإلا يفاني

 ءوِسْن ىف سجوأف# : ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةسماخلا

 بوجو ىلع لدي امم قت

 باب نم ررضلا نظو .نونظملا ررضلا بانتجإ
 . ةمدقملا

 000 ١ سوم هقيخ

 )١( :ىروشلا ةروس ١7/15.

 ) )0:تلّصف ةروس 17/4١.

 )”( :ةدئاملا ةروس 40/6.

 ) )4.187/7؟ :ةرقبلا ةروس

 ) )0/؟ا/ :لمنلا ةروس 59.

 ) )7.نيعطاق :(ك) ةخسن يف

 ) )0:ةبوتلا ةروس 9/9١.

 ) )8:هط ةروس ٠١/لا5 -5480.



 لوصألا تايآ

 َنوُمِسَقَي ْرْمآ :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةسداسلا
 ىلع لدي امم 14 ْمُهتَسَِم مب انش نع َكَيَر َتْمحَ >2 007 0000 مم عد م سس حرم

 اننأ نوح »+ < اع: لوف“: نووشملاو ةعيالا

 لدي امم ""”4ْئَبفل ين مك يلم نيبو لَ ني .ِي همم
 . سايقلا نالطب ىلع

 وأ نع لود : نادت هلق نووقحلاو ةضاقلا

 نالطبا ىلع لدي امم” بشلل زج كل لنا اورد
 . سايقلا

 ٍةَياَء َنِب ْمَسنَن ام :ىلاعت هلوق :نورشعلاو ةعساتلا

 رس ل ينادون"( انيزأ 2: رك نا وكلا
 لمعلا نالطبو .خسانلاب لمعلاو ؛هناكمإو خسنلا عوقو

 . خوسنملاب

 عساتلا ماهلالا

 ديلقتلاو داهتجالا يف

 : تايآ هيفو

 َةَقْرَف ْلُك نم َرَكْن اَلْرلَدل :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا

 اُعجَي ادِإ َرُهَمْرَم اوُيِذَسَو ِنبِدلَأ ىف اوُهَنَفَتَِي ٌةَميِلَط منَ
 بوجو ىلع ُلديامم 4ترَدَب ْمْهَلَمل ْملِ
 ال يئافك بجاو هنأو «نيدلا يف هقفتلا بلطو .داهتجالا

 ("”ةوعد كلذب ٌلطبُيو . بلح ءاملع هيعّدي امك ينيع

 .داهتجالا نالطب نم ةيرابخألا

 نم اَرَمَت َكَلِإ آَفَرَم ذِإَول :ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 أًرُمَجَي اد َمُهَسَرم اويِسِلَول :هلوق ىلإ '"!4ِنِيلآ
 اّمإ .ملعلا بلط بوجو ىلع لدي امم 4مل

 )١( :فرحزلا ةروس 77/47,

 .2656-65 /77 :نونمؤملا ةروس (")

 .198/ :نارمع لآ ةروس ()

 1٠١5, 7/7 :ةرقبلا ةروس (؛4)

 .177 7/8 :ةبوتلا ةروس (4)

 .ىوعد (ك) ةخسن يف (5)

 .19/1553 :فاقحألا ةروس (0

 .517١؟7/94 :ةبوتلا ةروس (4)

 /ا١5

 . ديلمت وأ «داهتجاب

 همر

 ُقَنيم مِهلَع ْدَمْوُي ْرلأل :ىلاعت هلوق : ةثلاشلا ةيآلا

 ىلع لدي امم "0الى وي ال أ بككلا
 قحلا نم دارملا َّنأل نيقيلاو ملعلاب ذخألا طارتشا

 ّنظلا ّنأو ؛هب ملعلا الإ هيلإ لصوي ال ِهّنأ وأ «ملعلا
 سا مس مص د

 ذخؤي "الام هيلإ ًاقيرط نوكي ال ٌنظلاف .""'4اَنْيَم
 ,نوتظملا ليدلاب

 هيف ُةَسُح سيل هيف ُنظلاف ؛نونظملا مكُحلا اّمأو
 قيرط نم هتيجح ىلع ليلد ماق ْنِإف . لصألا ىلع
 .الف آلإو «كاذف هب عوطقم

 ّنظلأ نم اريك انَتَجا## :ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةيآلا
 ًاباعتجتا ْنظلا اوبنتجإ دارملاو 265نإ ىلا َضْني كإ
 .ليلعتلا حمصي مل ألإو ءًاريثك

 لإ لع ني دبي مل اإل : ىلاعت هلوق : ةسماخلا ةيآلا
 نإ»و 76ش الإ م نِإل :هلوقو .'*”4َنقأ مَن
 ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .؟"”4ُسْرخَي اَّلِإ ْمُه

 ٌنَظ جرخ عورفلاو لوصألا يف ْنظلا ةيّسُح مدع ىلع
 .هريغ نود ليلدلاب دهتجملا

 نإ ْمِّذلَأ ّلهأ اوُلَمََتا» : ىلاعت هلوق : ةسداسلا ةيآلا
 نرغب لمعلا ترجو ىلع لدي امس 14 لقال كك
 .لاؤسلاب رمألل دهتجملا

 ْيَحْلأ ىلإ دبي نمْفَأط : ىلاعت هلوق : ةعباسلا ةيآلا
 ىلع لدي امم '**4ئَدبُب نأ لإ كذب ال نّتآ مبني لآ ُّقَحأ

 1١597/6, :ةدئاملا ةروس ()

 72/١١. :سنوي ةروس (0)

 .الف (ك) ةخسن يف (0)

 .١١؟ /194 :تارجحلا ةروس ()

 .6١ال/4 :ءاننلا ةروس ()

 .الظ /” :ةرقبلا ةروس (0)

 5١. /47 :فرخزلا ةروس (0)

 17/١5. :لحنلا ةروس (0

 50/٠١١ :نسنوي ةروس (4)



 .ملعألا 2'”مّدقت بوجوو «دهتجملا َنَظ ةيجح

 آم اَّلِإ ادن نأ ُنِلكُي آل :ىلاعت هلوق : ةنماثلا ةيآلا

 يذلا نأ ةيطيعلا نط نخل واع لوو انين" 16 هذ
 . نظلا ")اذه هللا هاتآ

 مقا ان ارذغال باعت هنو: ةنتفاعلا ةنبآلا
24# 

 .0 روب
 .'*04َكَنيَتاَ آم ْذْحَه# :ىلاعت هلوق : ةرشاعلا ةيآلا

 لإ دعت نأ هَّشَأ داسعم# + ىلاعت هلوق : ةرشع ةيداحلا

 دك دوم تاكل هده نإف 4 يتم اكلت ن3

 وأ ءعطق نم ليلدلا هيلع ٌلد امب ذخألا بوجو ىلع

 . نظ

 ىَرُقْلا نيب ميني انلعجو# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا
 يرجو: لع ل زي انجب "4 ىلع ىف ايف اَنَكسَرَب ىل

 ىرُقلا مه مهّنأل نيدهتجملاو ةّيمامإلا ءاملع ىلإ عوجرلا
 ةمئألا نم نيموصعملا نيبو ؛سانلا نيب ىتلا ةرهاظلا

 ْ . نيرهاطلا

 مدعل دهتجملا نم رصعلا ولخ زاوج مدع ىلع ٌلديو
 ةجَحلا نم هولخ

 ْمُكَل لَمْ َهَّشآ اوُقَّنَت نإ# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةئلاثلا
 .كهدجملا يق ةكلجلا اردتم ىلع لدي انه 5

 .ةّيبهوم اهنأب ةيآلا رعشتو

 انف اوُدَهَج َنيِدلَوال :ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا
 هلو. .ةيسك ةكلملا نأ ىلع لذي: امه "4 ادليش حبري
 لعجلا تامدقم نوكل ةمّدقتملا ةيآلا نيبو اهنيب ةافانم

 .ميدقت :(2ك) ةخسن يف )١(

 .ال/56 :قالطلا ةروس (؟)

 .وه :(2ك) ةخسن يف (5)

 .57 7/7 :ةرقبلا ةروس (4)

 ١41/7. :فارعألا ةروس (5)

 1/١5. :فسوي ةروس (0)

 .18 7/54 :أبس ةروس (0)

 .19/4 :لافنألا ةروس (4)

 .11/59 :تربكنعلا ةروس (9)

 لوصألا تايآ

 .ديلقتلا بوجو ىلع ةلالد اهيفو . هللا ىوقت وهو ةيبسك

 َنِيتْلأ ُلَمَجَمَأ# :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسماخلا

 زوجي الو «مالسإلا طارتشا ىلع لدي امم ''74َِزْبلُك

 . ةرطف نع ًادترم ناك ولو .ًاقلطم رفاكلا نم ذخألا

 نَمَك اًنمّْوَم نك نّمقأ» :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسداسلا

 طارش ىتع ديبالا "2 اّل ًاَمِساَم تناك

 ا و ةلادعلا طارتشا ىلع لدتسي

 نب قِساَم كءآج نإ :ىلاعت هلوق هلثمو .اهل نيمزاللا

 يف ة ةلادعلا طارتما ىف لدي انعم ةنرف 6
 .يوارلاك دهتجملا

 نإ ْمَّدلَأ ّلحأأ اولئتق# : ىلاعت هلوق : رشح ةعبادملا

 ا ل رب ع خ1

 .لاؤسلاب رمألا ةنيرقب دهتجملا

 َعَمْأ اوُنودَو هلأ اوُفَنا» : ىلاعت هلوق :ةرشع ةنمائلا

 ا 1 دلل برجر يلح لايام "4 ٍةِردَصل

 . مهعابتإ هب داري نيقداصلا عم

 لتحول نَم نم أوه أعم # + ىلاعت هلوق :ةرشع ةعساتلا

 .ديلقتلا توجو ىللع كدب امم 429223 3 مهو اق

 عوجرلا زاوج مدعو ءرجألا هلاؤس مدعل لدعلا ديلقتو

 .ةوشرلل نيلحتسملا نيفلاخملا ىلإ

 لو ُءاَيقْلا ىو اًمْول :ىلاعت هلوق : نورشعلا

 ادا كدي دو يرش لع لوازم "ل

 ةمادتساو .٠

0 

 انَرَجَو انإ## :ىلاعت هلوق :نورشعلاو دحاولا

 )١( :ملقلا ةروس 86/548.

 :ةدجسلا ةروس (؟) 18/77.

 ) )9:تارجحلا ةروس 35/49.

 ) )1:لحنلا ةروس 47/1١5.

 ) )5:ةبوتلا ةروس 11١9/9,

 ) )5:سي ةروس 7/95 5١.

 ) )0:رطاف ةروس ©#"/ 5١7.



 لوصألا تايآ

 لدي امم ''"*َتسوُدَمْفُم مهرتا- َحكَع اَنِإَو ٍةَّمَأ لع با 1 000 ىلع رع ىرع هك ع مرسم

 لوصأ ىف ديلقتلا ةمرح ىلع  كلذب رافكلا مذ ثيح

 .نيدلا

 وأ نيناَف انْواطَع اًدنه# : ىلاعتا هلوق :نورشعلاو ةيناثلا

 ىلإ ماكسألا هير ىلع لدي ام "4 ناك كيذا

 .دهتجملا نود :( ضربا

 2 يف ل طارققا ىلع نايات "يل

 فلاخملا 5 جا ةدابع نالطب ىلع لدي 0

 : ىلاعت هلوق ليلدب لالض ("!امهالكو 5

 اَلَكَص ار ده هللا ٍليِدَس نع أوُدَصَو أوُرفَك َنيِّْل 9

 ذخألاف . مامإلا بئانو ,مامإلا وه ليبسلاو . 915 ديبعب

 ةمتاخ

 حيجارتلاو لداعتلا يف

 : تايآ هيفو

 َلَوَقْلا َنوُعِمَتْنَي َنِدَلا ل :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا

 ذخألا بوجو ىلع لدي هنإف "14ش نعي
 ةيلخادلا تاحّجرملاب فوفحملا وهو «ءنسحألاب

 . ةلدألا نم ةيجراخلاو

 َلِزنأ آم َنَسْحَأ اَرعِيَّتاَول : ىلاعت هلوق : ةيناثلا هيلا

 ذخألا بوجر ىلع ٌلديامم 1/4 مُكحَيَد نّي مق

 )١( :فرخزلا ةروس 777/147.

 ص ةروس (؟) : .54/ 828.

 )*( :نامقل ةروس ١#/١6.

 ) )4:فهكلا ةروس ١8/”٠١.

 ) )5.اهفالخو :(ك) ةخسن يف

 ) )1:ءاسنلا ةروس 4//١53.

 ) )0:رمزلا ةروس ١18/799.

 )( :رمزلا ةروس 9”/66.
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 . نسحألا عابتاو «نسحألاب

 نك ّقَحْلا َلِإ ىدْبَب نمفأ# :ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةيآلا

 ةتدقتو ملعالا لوق ميدنت لع لدي اهم "14 تناول
 .لوضفملا ىلع لضافلا

 ّمَم أونوُكو# : ىلاعت هلوق :ةعبارلاةيآلا

 ةنابملا ريح يبست ىلع دباس "14 ةيبدتصلأ

 نيل ُلَمْجَتَأ# :ىلاعت هلوق :ةسماخلا ةيآلا
 لدف 2404 راَي ا قس لحي أ دا رو

 ىلع حيحصلا ميدقتو «تاحججرُملاب ذخألا ىلع

 ىلع قْنَّوُملاو ءقئوُملا ىلع نسحلاو «نسحلا

 . فيعضلا

 هناك نَمَك اًنمْؤم نك :ةسداسلاةِيآلا

 ل را ا

 لا ا تلاحم هلق عت ايبا ةجآلا

 عاجلا َّنأ ىلع لدي امم '"”4تَح حاصلا "74 ويح
 حلصلا نم هّنأل حرطلا نم ىلوأ نكمأ امهم نيليلدلا نيب

 . نيفرطلا نيب

 . لوصألا تايآ نايب نم همامتإ اندرأ ام ىصقأ اذه

 تبسلا ةّيشع اهتدوسم ديدجت نم غارفلا ناكو

 ةنس روهش نم كرابملا ناضمر رهش نم رشع يداح

 يدهم اهفلؤم دي ىلع ةّيحتو ةالص فلأ اهرجاهم

 ”١797. ناضمر ١١ .ىنيسحلا

 )١( :سنوي ةروس ٠ك

 ) )0:ةبوتلا ةروس 1١١97/9.

 )”( :ملقلا ةروس 50/548.

 ) )4ص ةروس : 7/78 78.

 ) )6:ةدجسلا ةروس 148/797.

 )( :تارجحلا ةروس 49/١٠١.

 ) )0:ءاسنلا ةروس 158/5.



 رشع دحأل ضايبلا ىلإ هلقن نم غارفلا عقو دقو
 0 انفع رهن وه نشب "هلل

 ينيوزقلا يدهم ديسلا

 ىرمخاب

 ةظفاحم يحاون ىدحإ مساقلا ةيحان نمض مويلا عقت

 روبجلاو ناطلسوبلا رئاشع اهارقو ةدلبلا نكسيو لباب

 نب نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ دقرم اهيفو
 :هصن ام دقارملا بحاص ركذ دقو داكن نسحلا

 نسحلا نبا ضحملا هللا دبع نب ميهاربإ نسحلا وبأ

 بلاط يبأ نب يلع نبا طبسلا يكزلا نسحلا نبا ىنثملا

 .ه145١ ماع ىرمخابب دهشتسا . ةلئقت نينمؤملا ريمأ

 بارعألا ناسلب مويلا فرعتو ””«ىرمخابب» هدقرم

 عضوم ؛ةروراق عمج اريراوق وبأ - اة رو راو كانو

 .لصألا يف تدرو اذكه )١(

 تبسلا ةيشع اهتدوسم ديدجت نم غارفلا ناكو : (ك) ةخسن يف (1)
 ةثلاثلا ةنس روهش نم كرابملا ناضمر رهش نم رشع يداح

 فلأ اهرجاهم ىلع .ةيرجه نيتئاملاو فلألا دعب نيعستلاو

 .ينيسحلا يدهم اهفلؤم دي ىلع ةّيحتو مالسو ةالص

 هدوجوب انعّنمو ءهاقب هللا مادأ فيرشلا ُهُّملق همقر ام ىهتنإ

 مهيلع هللا تارلص نيرهاطلا هلآو دّنحُمب نيمآ .هلإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيعمجأ

 دمحم يناجلا بنذملا ريقفلا ريقحلا دي ىلع غارفلا عقو دقو

 هللا ءاش ْنِإ ًانفدمو ًانكسم يفجنلا ءابقل يناطفقلا نيسحلا نب
 ةنس نم كرابملا ناضمر رهش عباس ءاعبرألا موي ىحض

 ةالصلا اهرجاهم ىلع ةيرجه ةئامثلثو فلأ دعب ةسداسلا

 دبع لقألا هررح .نيملاعلا بر هلل ذمحلاو .ةّيحتلاو مالسلاو

 .هداز يرفعج اضرلا

 ريمأ مامإلا ةبتكمب طوطخملا نييبلاطلا ةلقتنم باتك يف (؟)

 نسحلا وبأ : ١ ص فرشألا فجنلا يف ةماعلا ُدْئكظ نينمؤملا

 يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ
 هنم رخآ عضوم يفو «ةرصبلا ضرأ نم ىرمخابب لتق بلاط

 .ةفوكلا ةيحانب عضوم ىرمخاب ءابلا فرح يف 45 ص
 دودح نيب ةعقاو ىرمخاب نأ نيدحلا نيذه نم رهظيو :تلق

 .ةرصبلاب ىرخأو ةفوكلاب قحلت ةران اذلو ءةفوكلاو ةرصبلا

 نع ةعفترم ةيرثأ لالطأو ةخبس ضرأ مويلا ريراوج وبأو : تلق (4)

 ىرخاب

 انهيه ناك هنأ نظيو «هتبرت يف قيحس روسكم جاج ز هيف

 يف ةكسحلا لئابق ضرأ نم ةيرق يهو ءجاجزلا ءدصي

 هربق فرعيو تارفلا يلي امم «مويلا «ضراع ىنب . ايبق»

 ةفضلا ىلع .ةميدق ةنيدم راثآ اهنأ ودبي ضرألا ىوتس»

 ىلع «ميهاربإ دقرمل يبونجلا قرشلا يفو «تارفلل ةيقرش |

 «ةزمحلا» ةئيدم نع هدقرم دعبي امك ءفصنو رتم يوليك د ب

 ٠١ ؛ةئيمرلا» ةنيدم نعو ءًارتموليك ٠١ يجرشلا - يقرشنا

 ء«فصنو ًارتموليك ربقلا لامش ةماعلا ةداجلا نعو «تارتمول

 ينب» ةريهشلا ةليبقلا لئامح دحأ «نوع لآ» هدقرم نم برن .و
 . ةشبج  ةشبك لئابق ىدحإ «ضرام

 «مثود البل اهتحاسم غلابلا «ةيميقلا» ةعطاقم ىف هدقر 0

 خيشلا لوألا هنداس ةثرو اهنولوتي فيرشلا دقرملل ةدئاع ؛

 هدافحأ اهنولوتي مويلاو «باخشملا «ةلتف لآ» ةليبق نه ر -

 .ًالجر 1١ مهددع غلا.

 ١١  ه1741١ ةنس لاوش ٠١ سيمخلا موي هربق ىلع تفنو

 ًارماع ضرألا نم زشن ىلع ناكو ١1474 ةنس ىناثلا نوناك

 ىف هربق ةكدو ء.ها780 ةئس هذيدجت ناكو «ءانبلا ديدج

 «فصنو راتمأ ةسمخ هضرعو هلوط نم لك ناك مرح طسو

 ةبق ربقلا لظت «نيلصملاو نيرئازلل ًاشورفم همرح ناكو

 اهعافترا  ريوصتلا ىف دهاشت امك - ءانبلا ةطورخم ةكيع س

 همامأ ءهب نالصتم ناقاور هّيبرغو هّيقرش ىفو راتمأ ٠١ دود

 فرغ ىقرشلا هربق بناج ىفو ًاضيأ ةديدج ةيلامش ةمراط

 ىلإ هلقن نم نكمتي ال نم اهيف نفدي ةربقم هربق مامأ «نيرئازلل
 .فرشألا فجنلا يف مالسلا يداو

 ركذ دنع 78 ١: راحبلا ةنيفس يف يمقلا سابع خيشلا لاق

 نبا ىرمخاب ليتق ميهاربإ ريغ اذه ميهاربإ نإ :رمغلا ميهاربإ
 ,كاذ ميهاربإ دلاو هللا دبع وخأ اذه لب ضحملا هللا دبع

 عماجا ين يحيرطلا خيشلا هركذ يذلا ميهاربإ ريغ اذكو

 ءةفوكلا نم ةبيرق ةيرق وهو «رميحألاب» نوفدم هنأ «لاقملا

 . ةيكزلا سفنلا دلو نم هللا دبع نب ميهاربإ اهيف لتق يتلا يهو

 فرعي ًاناكم «ةفوكلا»و «ةيفانشلا» نيب نأ هل دهشيو :لاق مث

 ةيمستو «ميهاربإ ربقب فرعي ربق هبو رميحألاب داوسلا ناسل يف
 .نيعلا رمحأ ناكو ميهاربإ ربق هيف نأل ليق رمحألاب ناكدلا

 ةيرق رمحأ يحيرطلا لاجر نع 7١4 :8 ةعيشلا نايعأ يفو
 سفنلا دلو نم هللا دبع نب ميهاربإ اهيف لتق ةفوكلا نم ةبررق
 نأ دافتساو ءاذه ميهاربإ هب دارأ هنأ مهضعب رهظتساو ,ةيكزلا

 فرعي ناكم ةفوكلاو ةيفاتشلا نيبو : لاق «ىرمخاب ىه رمحأ

 . ميهاربإ ربقي فرعي ربق هيفو رميحالاب
 نب دمحم ةيكزلا سفتلا اذ نأل هريغ هنأ رهاظلا :لرقأ



 ىرحلاب

 «ةزمحلا# هنيدم نيب عقيو .ميهاربإ ىبنلا ربقب كانه

 . برقأ ةثيمرلا ىلإو «ةئيمرلا» ةنيدمو

 برق ةدلب ىرسكسك ىرمخاب سوماقلا يفو

 .طساوو ةفوكلا نيب عضوم «ىرمخاب» نادلبلا مجعم

 ةعبس ىرمخابو ةفوكلا نيب اولاق «برقأ ةفوكلا ىلإ وهو

 رفعج- ىبأ باحصأ نيب ةعقولا تناك اهب ءًاحسرف رشع

 ملعلا لهأ نم ناكو نسحلا يبأب ميهاربإ ىمكيو

 ًاسراف ًاعاجش ؛هينيع نيب دوجسلا راثآ .كسنلاو نيدلاو

 ىلع هتضهن رمأ رهظ ءًارعاش ًاملكتم ًابيطخ .ًامادقم

 ةنس ناضمر رهش لئاوأ يف روصنملا رفعج يبأ ناطلس

 ءاهيف هرمأ يوقو اهحتفو ةرصبلا ىلع بلغتو هه5

 نع نييرصبلا نم براحم فلأ ةئام هيدل راص ثيح

 .«نييبلاطلا لتاقم»

 جورخلاب يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ ىتفأ

 يف اذهب ةلص هل ام ءيجيسو .هعم لاتقلاو ميهاربإ عم

 . يفنحلا بهذملا مامإ ةفينح يبأ

 امو سرافو زاوهألا ىلإ ًاشيج ميهاربإ لسرأ
 روصنملا ىلإ هتضهن ربخ لصو املو .امهحتفيل امهألاو

 شويجلا هيلإ زهجف ؛هناطلسو هكلم ىلع هنم يشخ

 . هتاقالمل

 هل راصنأ دوجول ًاضيأ ةفوكلا حتف يف عمط دقو اذه

 «ىرمخاب لصو ىتح ريثكلا شيجلاب اهيلإ راسو ءاهيف
 رشع ةسمخ هددع غلابلا روصنملا شيج ءاقلل اهيف ماقأو

 نب هللا ديبع نب يلع نب ىسوم نب ىسيع ةدايقب افلأ
 سفنلا يذ دمحم هيخأ لتقب ًارفاظ عجر يذلا - سابعلا

 - ةنيدملاب عضوم وهو تيزلا راجحأب لوتقملا ةيكزلا

 شيج هجوب ىسيع شيج فقي ملف ناشيجلا ىقتلاف

 «هتميزهب ةفوكلا لصو ىتح رفيو مزهني راصو ميهاربإ

 يف ذئموي ناكو  هسفن ىلع روصنملا يشخ ذئدنعف
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 نيأ :لوقي وهو ةيمشاهلا ىلإ بورهلل دعتساو  ةفوكلا
 روصنملا شويج تداع نأ الول .''”؟مهقداص لوق

 ةدايقب رخآ اشيج روصنملا لسرأ دقو «نييرصبلا ءاقلل

 روهظ ءارو نم يلع نب ناميلس ينبا ميهاربإو رفعج

 تباصأو «نيبناجلا نم مهب اوطاحأو ميهاربإ شيج

 ميهاربإ ناك ثيح ء«اليتق هتدراو هبلق يف ةباشن ميهاربإ

 تويب هيمحت ال روصنملاك نكي ملو ءهشيج مامأ لتاقي
 . هلتقب هباحصأ قرفتو فوخلاو رعذلا نع ةفوكلا

 دق ىسيع يلاوم نم نيعل ءاج ليللا راص املو

 ىلإ هب ءيجو «هسأر زتحاو عرص نيح هعضوم فرع
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 نينثالا موي ميهاربإ اهب دهشتسا يتلا ةعقاولا تناكو

 لتاقم» نع ه465١ ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل

 سأر لثُم املو ؛ةجحلا يذ يف لتق ليقو 'نييبلاطلا
 هرفظل ًاركش هلل دجس روصنملا يدي نيب ديهشلا ميهاربإ

 ىلع لخد روصنملا نأ ىوريو ءهنم هعور نوكسو هب
 هديب ناكو «ةيمشاهلاب هنجس ىف اوناك امدنع نسحلا لآ

 فرعتأ : ضحملا هللا ف لاقف 0 يمازإ 6

 ةفالخلا نأب نسحلا لآل ِةمعفَت قداصلا مامإلا لوق ىلإ ًاريشم )١(

 ًادمحم نأ ًاضيأ مهربخأو .مهئانبأو هتوخأو حافسلا ىلإ ريصت

 رفصألا ءادرلا بحاص نإو .؛نالوتقم هللا دبع ينبا ميهاربإو

 ىف نيمألا نسحم ديسلا هلاق .ًادمحم لتقي روصنملا وهو

 17١. :4 ةينسلا سلاجملا
 ميهاربإ سأرب ءيج هنإ :85 ص .يبمب ط بلاطلا ةدمع يف )١(

 .هيدب نيب تشط يف عضوف (ةفوكلاب وهو روصنملا ىلإ)

 هسأر ىلع فقاو كوت يلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلاو
 :لاقو روصنملا هيلإ تفتلاو ةربعلا هتقنخف داوسلا هيلعو

 :لوقي أشنأو معن :لاق ؟اذه نم سأر فرعتأ

 هفيس ميضلا نم هيمحي ناك ىتف

 .اهيانتجا نارهلا راد نم هيجنيو

 هسأر ناكف يسأر دارأ نكلو ء.تقدص :روصنملا هل لاقف

 . ىلع نوهأ

 سأرب يتأو 194 :* توريب .ط (ء«بهذلا جورم» يف (5)

 ءمهبلإ عيبرلا عم روصنملا هب هجوف هللا دبع نب ميهاربإ
 :لاقف «يلصي هللا دبعو ءنسحلا لآ يديأ نيب سأرلا عضوف

 هيلإ تفتلاف دمحم ابأ اي كتالص يف عرسأ هوخأ سيردإ هل
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 هلاؤسب هدصق ناكو .هفرعأ معن هباجأف ؟نم سأر اذه

 . مهب ةتامشلاو مهبولق ةقرحو مهءاذيإ

 «ةيمشاهلا» يف نينيعلا رمحأ ميهاربإل ربق فرعيو

 برق '''ةقيتعلا ةيعوبرجلا رهن ىلع «ليملا لت» بنجب
 نع لايمأ ةثالث دعبب ؛ةيعوبرجلا ىلع ةديدجلا ةرطنقلا
 ىلعو . 2ك رفعج نب ىسوم مامإلا نبا مساقلا دقرم
 يبأ ةنيدم ةيمشاهلا راثآ بنج مجحلا ةطسوتم ةيق هربق

 .يسابعلا روصنملا رفعج

 رهاطلا هدسج ربقأ ميهاربإ نأ نظي وأ ليق امو : تلق

 ةكرعملا يف لتقف هنإ ثيح حيحص ريغ وهف انهيه
 برق ةفوكلاو ةرصبلا نيب تعقو ةكرعملاو ءىرمخابب

 ملف هكلمو روصنملا ناطلس ةمصاع ةيمشاهلاو ؛تارفلا

 ابأ اي الهسو ًالهأ :هل لاقو هرجح ىف هعضوف سأرلا ذخأو

 رع هللا :لاق نيذلا نم  كتملع ام تنك دقل هللاو .مساقلا
 َنيْلاَو (7) قتلا دوس الو ِهَّأ ِدْهَعي نب َنيِلأ» مهبف لجو
 .«..ه نأ هدي هنأ َرْثأ [م َنْنِصَي
 لاق امك :لاق ؟هسفن يف مساقلا وبأ فيك عيبرلا هل لاقف

 : رعاشلا

 هفيس لذلا نم هيمحي ناك ىتف

 .اهبانتجا بونذلا يتأي نأ هيفكيو
 . :لاقف عيبرلا ىلإ تفتلا مث

 مايأ كميعن نمو مايأ انسؤب نم ىضم دق كبحاصل لق»
 .«ةمايقلا موي ىقتلملاو

 تقولا يف هنم أراسكنا دشأ طق روصنملا تيأر امف عيبرلا لاق

 .ةلاسرلا هذه هيف هتغلب يذلا

 قوقح ةيوستب ١١١ ةعطق 78 مقر ؛ةنبهلا ةعطافم» يف مقي )١(

 تارتموليك 7 دودح دعبب ؛روصنم ينبال فلس يف ؛يضارألا

 .يبرغلا بناجلا يف ؛ةلحلا ءاول يف «ةيمشاهلا ءاضقا نع

 زومت ١97 - ه1541١/ ةنس لوألا عيبر 8 خيراتب هيلع تفقو

 ةميدقلا لالطالاو راثآلل ينرشلا دحلا يف ربقلا عقيو ءما17

 مويلا اهتحاسم غلابلا ةميدقلا ةيمشاهلا راثآب مهدنع ةفورعملا

 ىوس هنم قبي مل اذه ميهاربإل بوسنملا ربقلاو ءمتو» ٠
 طسو ىفو «ةراجحلاو ضاقنألاب ةطاحم ةمئاق هناردج فصن

 ميرك نآرق اهيلعو ءارضخ ةدربب ةاطغملا ربقلا ةكد ةرجحلا

 ىلإ ةرثعيم ةقيتعلا هباشخأو ربقلا باوبأ تناكو «يطفن جارسو

 دودح يلاحلا ةيعوبرجلا رهن نع ربقلا دعب ناكو ءريقلا بنج
 . ةيرزاوجلا ةليبق نم هربق ماوق ناكو ءأرتم 6

 ىرحملاب

 ىلإ بوسنملا ربقلا نأ اندنع حجارلا لب دعبي الو
 سأر نفد عضوم وه ةيمشاهلا يف هللا دبع نب ميهاربإ
 هسفن تئدهو «روصنملا هنم ىفشت امدعب ءاذه ميهاربإ

 ةيمشاهلا ىلإ عجرا ءراصمألا ضعب هب فيطو ؛ةريرشلا
 .اضيأ اذهب ليق امك اهيف ربقأو

 مهيلع قييضتلاو نسحلا لآ سبحب ٍفتكي ملو

 نييولعلا ميعز لوانت هنإ لب بسحف هنوجس يف مهلتقو
 كت قداصلا دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ مامإلا

 نيمرحلا ىلع هيلاو ىلإ بتكي ةراتف «ةناهإلاو ىذألاب
 هراد دمحم نب رفعج ىلع قرحأ نأ ديز نب نسحلا

 رانلا تذخأف هيكق قداصلا مامإلا راد يف رانلا ىقلأف

 .زيلهدلاو بابلا

 رانلا ىطختي هك قداصلا هللا دبع وبأ جرخ

 نبا انأ «ىرشلا قارعأ نبا انأ» :لوقيو اهيف ىشميو

 رمع نب لّضفملا هاور «رانلا دمخأو ؛هللا ليلخ ميهاربإ

 نييولعلا عم ةنيدملا نم هبلجي ىرخأو .«بقانملا» يف

 ةلكظهنع روفعي يبأ نب سنوي هاور ام ؛ةفوكلا ىلإ

 ىرمخابب نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ لتق امل :لاق
 انمدق ىتح املتحم انم اهيف كرتي ملف ةنيدملا نم انرشحو

 جرخ مث «لتقلا اهيف عقوتن ًارهش اهيف انثكمف «ةفوكلا
 ؟ةيولعلا ءالؤه نيأ :لاقف بجاحلا عيبرلا انيلإ

 يوذ نم مكنم نيلجر نينمؤملا ريمأ ىلع اولخدأ
 املف ديز نب نسحو انأ هيلإ انلخدف :لاق ءىجحلا

 ال :تلق ؟بيغلا ملعت يذلا تنأ :لاق هيدي نيب ترص

 اذه كيلإ ىبجي يذلا تنأ :لاق ءهللا الإ بيغلا ملعي

 «جارخلا نينمؤملا ريمأ اي ىبجي كيلإ تلق ؟جارخلا

 نأ تدرأ :لاق ءال تلق ؟مكتوعد مل نوردتأ :لاق

 مكلزنأو .مكلخن رقعأو «مكبيلق روعأو «مكعابر مدهأ
 قارعلا لهأو راجحلا لهأ نم دحأ مكبرقي ال ةارشلاب

 ناميلس نإ نينمؤملا ريمأ اي هل تلقف «ةدسفم مكل مهنإف

 َمِلَظ فسوي نإو ربصف يلتبا بويأ نإو ءركشف يطعأ
 دعأ :لاقو مسبتف :لاق لسنلا كلذ نم تنأو ءرفغف



 دقو «موقلا ميعز نكيلف كلثم :لاقف .تدعأف ّيلع

 .ةرصبلا لهأ مرج مكل تبهوو مكنع توفع

 نيسحلا سأر نفدم يف ثحب

 درمب نيعبرألا موي يف هك نيسحلا ةرايز يقترت

 مايأ ىلإ هدسجب نيسحلا سأر قاحلإ ىنعمب يأ سأرلا
 ناكم ىف اوفلتخا نيخرؤملا ْنأ مغر ءنيسحلا لتقم

 يف نوفدم هنأ ىري نم مهنمف «فيرشلا سأرلا نفدم

 نم ةيقرشلا ةهجلا قاور يف يومألا عماجلا يفو قشمد

 امدق )١1( اهلوط ةبق هيلعو سيدارفلا باب برق عماجلا
 كابش لخادلا نم ةبقلا هذه تحتو مادقأ )١( ضرع يف

 نويقشمدلا معزي ربق هلخاد يف عيدب رفصألا ساحنلا نم

 نيسحلا هللا دبع يبأ ديهشلا مامإلا سأر نفدم هنأ

 نم ذخؤي ثيح نايعلل رهاظ ةياورلا هذه فعضو
 ةنماثلا ةئاملا يف ريهشلا يخبطلا حئاسلا ةطوطب نبا ةياور

 بابلاو) :يومألا عماجلل هفصو دنع لاق ذإ .ةرجهلل

 بابب ىمسيو دجسملا باوبأ مظعأ هيف يقرشلا
 ميظع طالب ىلإ هنم جرخي ميظع زيلهد هلو (فوريج)
 ىفو «لاوط ةدمعأ ةتس هلو باوبأ ةسمخ همامأ ليوطو

 رهاظلاف' .نيسحلا أر هيف ناك ميت دهشم هنم رابجلا

 سأر هيف ناك ميظعلا دهشملا اذه نأ فصولا اذه نم

 نا :قشمد يف هنفدب نيلئاقلا نأ مغر .هنفدم ال نيسحلا

 ين هُو يبنلا ىأر ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس
 ىرصبلا نسحلاب امو كتيب املر ةةقطالي وهو ءاتملا
 تيبلا لآل تعنص له نسحلا هل لاقف ايؤرلا هل ىكحو

 ديزي ةنازخ يف تدجو ًالئاق ناميلس هباجأف ؟ًافورعم
 نم عمج عم هيلع تيلصو جابيدلا هتسبلأف نيسحلا سأر
 عنصلا اذهب تيضرأ نسحلا هل لاقف «هتنفدو يباحصأ

 هل رمأو هريبعت ناميلس نسحتساف ْةُْيَو ىبنلا كنع

 «ربتعم باتك يف تبثت ا دنع نأ "رماد

 داحآلا ليبق نم يهو مهب دتعي ةاقث لاجر نع درت مل امك

 .نوخرؤملا هب ذخأي مل

 نوفدم نيسحلا سأر يأ هنأ نومعزي موق مهنمو

 و

 اذهو ةفوكلاو فجنلا نيب عضوم وهو (ةنانحلا) ب
 .هلئاق فرعي مل ذإ فيعض أضيأ لوقلا

 نوفدم نيسحلا سأر نأ لوقت ىرخأ تاياور كانهو

 هذه نولقنيو عيقبلا يف ءارهزلا همأ ربق دنع ةنيدملاب

 سأر نإ :لاق يذلا ءالعلا يبأ ظفاحلا نع ةياورلا

 ثعب ْنأ دعبو ديزي ىلإ هب ءيجامل هيت نيسحلا
 نم ةعامج عم (سأرلا يأ) ةلسرأ ةئيدملا ىلإ ىرسألا

 عمج نايفس يبأ ىلاوم نم مهل ٌدعأو مشاه ينب عايشأ

 مكاح صاعلا نب ديعس نب رمع ىلإ بتكو ءريبك
 ربق بنجب عيقبلاب فيرشلا سأرلا نفدي نأ هرمأي ةنيدملا
 نوفدم هنأب - لوقلا اذه ديؤي نممو . ه5 ةمطاف همأ

 امل» :لاق ثيح يدقاولا نع لقني ام  ةنيدملا ىف

 اهب قنوت ةليدنللا ىلإ تقيرعلا نازل اياتبلا لنمو
 تدب بنيز تجرخو «ءاكبلاب نوجضي اوجرخو ءدحأ
 هلق «ةملاط يأ نب ليقع

 دق نيسحلا سأر ْنأ يدقاولا مالك نم رهاظلاف

 .ةرونملا ةنيدملا ىلإ لمُح

 خيشلا موحرملا ةمآلعلا ًاضيأ لوقلا اذه تبث نممو

 نيعلا راصبأ) هباتك يف ىوامسلا رهاط خيشلا نب دمحم

 اوؤاج» :لاق ثيح ١١5 ص «(نيسحلا راصنأ يف

 نيب روهشملا نكلو .مهدج نطوم ةنيدملا ىلإ سأرلاب
 نأ حص ْنِإو مشاه ينب ىراسأ نأ نيققحملاو نيخرؤملا

 ةرشابم ةنيدملا ىلإ اوبهذي مل مهعم ناك فيرشلا سأرلا
 مهعم تلمح دق سوؤرلا تناكو ءالوأ ءالبركب اورم ذإ

 نأ دعيتسملا نمو .هبهذم بهذ نمو يدقاولا لوقي امك

 لوقي امك ةنيدملا ىلإ تلمح دق سوؤرلا نوكت

 يف تنفد دق نوكت نأ باوصلا نم ثيح يدقاولا

 ةياور نوكت امدنع ةصاخبو اهماسجأب تقحلأو ءالبرك

 ىلإ رسألا نم مهتدوع ءانثأ ءالبرك ىلع ىرسألا جيرعت

 فجنلا يف نوفدم نيسحلا سأر نأ لئاق نمو

 لوقلا اذه ىلإو . ةئئقغ نينمؤملا ريمأ بنجب فرشألا

 ىف ىنيلكلا بّقع دقو «ةيمامإلا ءاملع ضعي بهذ
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 سأر عضوم بابب هنونع باب رازملا باب يف (يفاكلا)
 هيئئقغ قداصلا مامإلا نع ادرو نيربخ هيف ركذو نيسحلا

 يل لاق :لاق ةحلط نب رمع نب ريرب نع دانسإلاب وهو
 رع ارو هكن قداصلا دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ

 ربق ىلإ باهذلا ينعي) «ىلب تلق ؟كتدعو ام ديرت امأ

 بكرو مامإلا بكرف لاق .( هنت نينمؤملا ريمأ
 نيب ناكو (ةيوثلا) ازاج اذإ ىتح امهعم تبكرو ليعامسإ
 لاق مث .هعم انيلصو مامإلا ىَلصف انلزنف فجنلاو ةريحلا

 ُتلقف ؛نيسحلا كّدج ىلع ملسف مف :ليعامسإل مامإلا

 معن مامإلا لاقف ؟ءالبرك يف نوفدم سيلأ كادف ُتلعُج

 هوئفدف انيلاوم ةقرس ماشلا ىلإ هسأر لمُح امل نكلو

 . هن نينمؤملا ريمأ بنجب

 نع وهف ىنيلكلا هيوري يذلا ىناثلا ربخلا دانسإ اًمأو

 رهط مف هللا دع بأ مسد دتك لاف يلخت ب أن
 نيتعكر ىّلصف ًاليلق مدقت مث نيتعكر ىلصف لزنف ةفوكلا
 عضوم اذه لاق مث ؛نيتعكر ىلصف لزنف ًاليلق راس مث
 نيعضوملاو كادف تلعج تلق « ةلئتقن نينمؤملا ريمأ ربق

 عضومو نيسحلا سأر عضوم لاق ءامهيف تيلص نيذللا
 . "”هئاقلا لزنم

 يف لوقي يسلجملا ةمالعلا روهشملا ثّدحملا نكل

 ىناثلا نعو «لئاقلا لوهجم هنأب لوألا ربخلا نع هقيلعت

 1 باك يل داع ايد ووهشملا ناعم داذ

 3١-57.. ص ءلوسرلا لآ رابخأ حرش يف لوقعلا

 " ص ؛(بيذهتلا) باتك فلؤم يأرلا اذه يف هعبتو
 نع هاخسألاب ييوطلا نسعللا نم مست ةيفلا 111

 .ًاريسي ًاقرف امهنيب نأ الإ ؛قداصلا مامإلا

 لماك) هباتك يف هيولوق نب دمحم نب رفعج ىورو
 تيتأ اذإ كنإ) :لاق هنأ قداصلا نع دانسإلاب (تارايزلا

 ربق ريبكلاف ءأريغص ًاربقو ًاريبك ًاربق نيربق ٌتيأر يرغلا
 7”( ةنيسحلا سارق ريهشلا امأو نس وحلا ريمأ

 )١( ص ناريإ ط ينيلكلل يفاكلا باتك مجاري 55١,.

 ) )0تاوف باتكو ١7ج ءادفلا يبأ خيراتو 7ج ريثألا نبا خيرات

 تايفولا .

 نيسحلا سأر نفدم يف ثحب

 ةديدع ًارابخأ اهيف تدجول لئاسرلا تعجار ولو

 بنجب نوفدم نيسحلا سأر نأ ىلع لدت ءركذ ام ريغ
 . هيت يلع نينمؤملا ريمأ

 نإ نولوقي نيعبتتملا نيخرؤملا نم رخآ قيرف كانهو
 وهو ءهذج عم نفُدو ءالبرك ىلإ ديعأ كنرشلا سأرلا

 . رثكألا ىلع ةيمامإلا ءاملع نيب روهشملا لوقلا
 هباتك ىف ىلماعلا رحلا هل روفغملا ةمالعلا يوري

 ييازلا قد لوح ةدراولا رابخألا لقن دعب «لئاسولالا

 : هصن ام فجنلاب

 هباتك يف سوواط نب يلع نيدلا يضر ىور

 هندب عم نفدف ديعأ ةلئكقظ نيسحلا سأر نأ (فرهللا)

 ةافانم الو كلذ ىلع ةباصعلا لمع ْنأ ركذو .ءالبرك يف

 نيب ةافانم ال ْنأ ىري يلماعلا ةمالعلا كلذكو

 ام نيبو فرشألا فجنلا يف هنفد نع ةدراولا رابخألا

 لقني نأ نكمملا نم ذإ ءالبرك ىلإ هتداعإ نع درو
 امك حيحصلا وه هلعلو «ءالبرك ىلإ فجنلا نم سأرلا

 . يلماعلا رحلا ةمالعلا هيلإ ليمي

 ًايلع مامإلا ْنِإ اولاق نيذلا ضعبلا لوقب ءاج ام اَمأ

 هقحلأو ءالبرك ىلإ سأرلاب ءاج يذلا وه نيدباعلا نيز
 سأرلا ْنأ مدقت امم تمهف دقف .دودرم لوق وهف هندبب

 انيفد ناك دقو اهيف نفدو فجنلا ىلإ ماشلا نم لمح دق

 وه ربخأ ثيح كانه يك قداصلا مامإلا هديفح مايأ

 .انثحب يف هانركذو درو امك كلذب مالسلا هيلع

 يف درو امبسحو بلقلا هل نئمطي يذلا عفانلاو

 هنع ليق ام وه اهب ٌدتعي ىتلا ةقوثوملا ةيخيراتلا ديناسألا

 ام نايب كيلإو ةرهاثلاب نوفدتم (فيرخلا سأرلا يأ) هنأ

 زيت نيسحلا سأر لقن :لوقلا اذه باحصأ هلوقي

 يهو) نالقسع ىلإ ماشلا نم سابعلا ينب دهع ىلع
 يقرش عقت ةلتحملا نيطسلفب ةعباتلا لامعألا نم ةئيدم

 ماع لضفألا كلملا اهيلإ ءاج املف اهيف هونفدف (ةزغ

 هرطعو سأرلا هنم جرخأو ناكملا كلذ شبن (ه054)

 هيف نفديل ًادهشم ىنبو قودنص يف هعضوو يىلاوغلاب



 اراخب

 هب ىتأو هردص ىلع هايإ ًاعضاو سأرلا ذخأ ءانبلا مت املف

 نب معئالط) ريزولا هيف هنفدو ديدجلا دهشملا ىلإ الجار

 كلذ ليبس يف لذبو ةيمطافلا ةلودلا ءارزو دحأ (كيزر
 دكر نافحا مظعأ سأرلا لابقتساب لفتحاو ةلئاط ًالاومأ

 سأر دهشمب ةرهاقلا يف نآلا فورعملا عضوملا يف

 :نيشخلا

 ةفحت) هباتك يف يزيرقملا هيوري امك ربخلا ليصفتو

 ديسلل هحرش ليذ يف طوطخملا (راهنألا لالزو راهزألا
 ام لاق ناسرخلا لا نرسل لفت نر قعلا نسحلا يبأ

 ةلزنملا عيفر نأشلا ميظع ًاليلج ًافيرش ًاديس ناك» :هصن

 نب يلع مانملا يف ةليل تاذ ىأرف «يورغلا دهشملا يف

 ةليللا هذه كيلع درو دق موصعم اي هل لوقي بلاط يبأ
 نب عئالط) هل لاقي لجر مهيفو انتعيش ءارقف نم دفو

 ءرصم كانيلو انأف بهذا : هل لق انيبحم ربكأ نم (كيزر

 لفقلا يف ىداني ْنأ موصعم ديسلا رمأ حابصلا حبصأ املف

 نإف (حلاصلا كلملا) كيزر نب عئالط تاراثلا وبأ نيأ

 مث ايؤرلا هيلع صقو هب عمتجاف ؛هبلطي موصعم ديسلا

 لامعألاب رصم يف همايقو عئالط لاح ىقر ةيفيك ركذ
 .نآلا هدهشم ثيح ىلإ نيسحلا سأر هلقنو ةليلجلا

 تحت صلخم هللا دبع خيشلا ةثاحبلا ققحملا ركذو

 يأ ينيسحلا دهشملاو نالقسع يف دلاخلا رثألا ناونع

 يف ًائيفد ناك ؛ هك يلع نب نيسحلا سأر نفدم

 ةييياصلا يورخلا لئارأ يت انويدطانلاةلفس نواقشع

 ةرجهلل 04/ ةنس كلذو اهيف فورعملا دهشملا ىف نفدو
 .ةقيرتشلا  ةيوبملا

 نفدم عضوم يف ةدراولا تاياورلا نوكت امفيكو

 فجنلا يف مأ ةنيدملا مأ ءالبرك يف ءاوس نيسحلا سأر

 ْنأ تيبلا لآل نربحملا نوملسملا داتعا دقف رصم يف مأ

 يأ رفص نم نيرشعلا يف هك نيسحلا ربق اوروزي
 نيز نيسحلا نب يلع مامإلا عامتجاب أنميت ةينيعبرألا
 يف يراصنألا هللا دبع نب رباج يباحصلا عم نيدباعلا

 يف ةدراولا رابخألا نع ًالضف ؛ءالبرك يف مويلا اذه لثم

 . هيئككغ نيسحلا ربق ةرايز لضف

 ليوط ثيدح يف هيولوق نب رفعج مساقلا وبأ لاق
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 يذلا يراصنألا هللا دبع نب رباج ريرضلا يباحصلا نع

 نم ةعامج عم رفص نم نيرشعلا يف نيسحلا ربق راز
 ينوسملأ) داجسلا مامإلا عم عمتجاو ةنيدملا لهأ

 . (ربقلا

 «تارايزلا باتك» باتك نم رخآ عضوم يف ءاجو
 ربق ارئاز رباج عم تجرخ لاق يفرعلا ةيطع ىلإ ادنسم

 ئطاش نم رباج اند ءالبرك اندرو املف ؛ئف نيسحلا
 ٌرخ مث هينسملا لاق ربقلا نم اند امدنعو لستغاو تارفلا

 قيرطلا ىلإ جرخا :يل لاق قافأ املو ؛هيلع ًايشغم

 هتيب لهأو نيسحلا نب يلع مامإلاب تيقتلاو تجرخف
 . امايأ هت نيسحلا ربق ىلع ءاكبلاو ةرايزلل اوعمتجاف

 يبأ ىلإ ًادنسم ًاثيدح يفاكلا هباتك يف ينيلكلا لاقو

 نع يسابعلا روصنملا دهع يف ىنوتملا يلامثلا ةزمح
 ثيدح يف كغ قداصلا رفعج مامإلا هللا دبع يبأ

 :لاق ليوط

 لهأ هعمو ماشلا نم نيسحلا نب يلع مامإلا جرخ

 اوغلب املو يراصنألا ريشب نب نامعنلا مهسأر ىلعو هتيب

 ءالبرك اولصو املف ءالبرك ىلإ انب رم ليلدلل لاق قارعلا
 . دكت نيسحلا ربق دنع يباحصلا رباج اهب اودجو

 (بيذهتلا) هباتك يف يسوطلا خيشلا ىور هلثمو

 نسحلا دمحم يبأ مامإلا ىلإ ًابوسنم ًائيدح
 . كغ يركسعلا

 راديلكلا نسح دمحم

 اراخب

 خيراتل ىلوألا روصعلا يف ُىرُي ال اراخب مسا نأ عم

 ىرتج نكل + يديمحأالا رضعلا ينعي ميدقلا نارنإ
 ةلطايهلا ةميزه دعب . يناساسلا رصعلا يف اهنع ثيدحلا

 ةنيدملا هذه تمضنا . يناساسلا سماخلا مارهب لبق نم

 ةفاقث تلصوو يناساسلا دهعلا يف ناريإ دودح ىلإ

 راسهتنا: دعب "'”رايدلا كلت ىلإ ةفاربإلا ةرانشخلا

 )١( لرألا دلجملا همان ناتسنمكرت « دلوتراب ١58,



 نسا

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب يف اراخب ىلع نيملسملا

 ناسارخو اراخب نيب ةقيثو تاقالع تضخمت لوألا

 ةرامإ نمز يف اهجوأ ىلإ تاقالعلاو طباورلا هذه تلصو
 ةراضحلاو ةقاقثلا يجورم اوناك نيذلا نييناساسلا

 ةيراضحلا ةيمهألا .رهنلا ءارو ام يف مالسإلاو ةيناريإلا

 ئلوألا نورقلا ةراجت يف يدجلا اهرودو اراخبل ةيفاقثلاو

 اوموقي نأل كلامملاو كلاسملا ءاملعو نيخرؤملاب ىدأ

 ("7”ندمو يضارأ ثاحبأ نمض اراخبل عساولا فيصوتلاب

 . ناريإ

 تكجمين ءامسأ عم ةقفارتم مسالا اذهب اراخب تفرع

 راجتلا ةنيدمو ( ) ةيوفصلا ةنيدملاو تكمسوبو
 اوفصو نيمدقتملا ايفارغجلا ءاملع ضعب نأ عم ''”ًاضيأ

 يف نكل ناسارخ ندم نم اهنأ ىلع اهعباوتو اراخب ةنيدم
 نوم دق نم اراك تاردغا باتكلا ءالؤه جاتن بلغأ

 تاقالعلا نع كيهان هنأ وه ةقيقحلا .رهنلا ءاروام

 لاصتا نإف ناسارخ عم اراخبل ةرذجتملاو ةعساولا

 فئاوطلا عم ةنيدملا هذهل ةيعامتجإلاو ةيموقلا طباورلاو
 طلستو ةمكارتلاو كارتألا مدقت لبق دوهع يف) ةينريإلا

 ندم دادع نم اراخب رابتعال أشنم ناك (كبزألا

 ةيخيراتلا تاياورلا مكحبو ةقيقحلا يف "”ناسارخ

 نأ لبق اراخب نأ لوقلا عيطتسن ًادج ةحضاولاو ةرتاوتملا

 مأ ةراضحلاو ةفاقثلا لاجم يف ًءاوس ةيناريإلا اهتيوه دقفت

 طوقسلاعيتو ءاهناكسل يعامتجالا اهجيسن يف
 ماوقأ مدق ئطوم ًاديور ديور حبصتل نييناساسلا

 نمكرتلاو كرتلاو لوغملا نم ةفلتخم ةيناريإ ريغ فئاوطو

 ةراضحلاو ةفاقثلا ىف ةلصأتمو ءامتنإلا ةيناريإ ةنيدم تناك

 تالادعلا مؤ ةيجرلا هالك ىماراسلا فاك «ةيقازإلا

 قيثو طابترا اهل يموقلا اهجيسنو اهتينب يف تلصح يتلا
 دقف ةيالولا هذه نع ةلصفنم تناك اهنأ عم ناسارخ عم

 سماخلا ءزجلا نادليلا مجعم 17١ ١ص كلامملاو كلاسملا )١(

 .4 ص

 هصخ همان ناتسنمكرتل لوألا ءزجلا نم مظعألا مسقلا ءدلرتراب (1)

 .رهنلا ءارو امل ةفلتخملا قطانملا يف ثحبلاب

 .5ا/ل4 ص يناثلا مسقلا ميساقتلا نسحا (7)

 اراخب

 فلتخت ملو خلبو ورمك ناسارخ ندم نم دعت تناك

 عم اراخبل تاقالعلا ىرع لاصفنا أدب . كلذ يف مهنع

 سيسأت عم دالبلا هذهل ةيزكرملا تاموكحلاو ناريإ
 مهنا ثيح ءاراخب يف لصألا ويلوغم نيناوخلا مكح

 اودجوأو يرجهلا رشع ناثلا نرقلا نم تاناخلا اوفلخ

 نم كيزألا مكح لكشت ىطعأ .نييتيفنملا تاناخلا

 ةصرفلا نييوفصلل مهتهجاومو نابيش ينب ةليصف
 يف ةرقتسم ةموكح سيسأتل مهنكمو نيناوخلل ةبسانملا

 نم ًاضيأ ءالؤه ىعسي ناو «ناببش ينب لثم دنقرمس
 اهودعبيو مهشرع اراخب اولعجي نأ اراخب ىلع مهطلست
 روذجلا نع ةيفاقثلاو ةيموقلا اهتلاصأ نع ًايجيردت
 يف كبزألا نم ةئفلا هذه يعاسم نكت مل .ةيناريإلا

 .دنقرمس تاناخ ردقب اقفوم نييوفصلا دهع يف اراخب

 نييوفصلا دهع دادتما رئاس يف اراخب تيقب ببسلا اذهلو

 تقبع .ناريإل ةيزكرملا ةلودلا عم ةقالعو طابتراب

 ىدأ ةجردل ريثك قنورو ةرهشب دهعلا اذه يف اراخب

 اراخبو ناريإ عم ريرحلا ةراجتل ًاقيرط دمي نا ريبكلاب
 ناريإ ةراجت ةيمها ىلع أفقاو ناك يذلا ريخألا .هويخو

 نع ىتح عجارتي مل كانهو ةريفولا ةورثلاو اراخبو

 ناك زاقفق وحن ىوق ةقفرب ردحني ناك لاح يفو ليختلا

 اراخبو خبو دابآرتسا جبخ نيب قرط داجيال هركف لمعي
 تاقالعلا تمزأت ءنييوفصلا طوقس عم .''”ناشخدبو

 هذه تاناخ ناك عبطلابو .اراخبو ناريإ نيب ةيسايسلا

 عطقنتو لصفنت نأ مزراوخ تاناخك نوبحي ةنيدملا

 اهبعشو ناريإ تاموكح عم اراخبل ةميدقلا تاقالعلا

 لاب غارفب اراخب يف لقتسمو لماك مكحل اولصأيل
 ىلع هموجه نم هتدوعو هاش ردان روهظ دعب .ةحارو

 (ةيبناجلا تاناخلا نم) اراخب مكاح عامس عمو دنهلا

 لوح هاشردان ةينب ناخ ضيفلا وبأ نب نمؤملا دبع

 ندملا ىلع ةيزكرملا ناريإ ةموكح ةرطيس ديدجت
 هدنعل لسرا رهنلا ءارو امو مزراوخو ناسارخل ةيلامشلا

 مجعم 6 ضرألا ةروص ؛774ص كلامملاو كلاسملا )١(

 .ةهللا ص نادلبلا ميرقت 2,7كاصسص ىناثلا ءرجلا نادلبلا



 اراخب

 دعب يراشنالا هاشلا دكأ . يشاقو مساب ًاريفس ؤكلت نود

 ةنيدملا هذه ناخ ةعاطإ ةرورض ىلع اراخب ريفس لوصو

 ديدهتلاب اراخب ىلإ ريفسلا عاجراب ماقو ناريإ ةموكحل
 وبأ مضنا اراخب نم ردان بارتقا عمو .''”بيهرتلاو

 هيلإ هاش ردانل ميلستلل هسفن أيه دق ناك يذلا ناخ ضيفلا

 اراخي ناخ ميلست دعبو .ةعاطلاو دايقنالا باب نم هءاجو
 نيناوخ ىلع هراصتنا دعبو هويخ ىلإ هاش ردان هجتا ردانل

 نيحلا اذه يف .دهشم ىلإ عوجرلا ىلع مزع رايدلا كلت
 ةموكح ئلع هتاذب ناخ ضيفلا وبأ ىلو دق هاش ردان ناك

 يف . ””تالكا ىلإ بهذو رهنلا ءارو امو نوحيج قرش
 0 ةيسايسلا ناريإ ةدحو تناك ةيرجه ١١1١ ماع

 هاش ردان ةداقو نييلحملا نيناوخلا سفانتو نايغطب ةوقب

 برغلاو قرشلا يف نورحانتي ةطلسلا وعّدم ناكو
 ناخ ميحر دمحم ىلوتسا دالبلا بونجو لامشلاو

 يهنأو (تيفتم تاناخ نم) ةنيدملا هذه ىلع يكيزالا

 عرش نيحلا كلذ ذنمو '”يناجلا تاناخ ةموكح دهع

 ىلع موجهلا يف ةليوطلا مهتسايس اراخب تيفتم تاناخ
 أدب .ناجيهاشورم اهتعيلط يفو ناسارخ لامش ندم

 ناخ دارم هاشلل يناخلا دهعلا يف ورم ىلع موجه رهشأ

 موجهلا كلذ يف .(ةيرجه941516١١) يكبزالا

 يذلا ورم راجاق مكاح لتقو ةيحنتب كبزألا ماق ثيح

 ىلع اهدعب اورطيسو ةيوفصلا نمز نم ورم مكحي ناك
 دمحم اغآ لخد تقولا سفن يف .2؟”ةنيعم ةدمل ورم
 ءاكتالاب ةلاسر نمض نئيعسو ناسارخ ىلإ راجاقلا ناخ

 رذحي نا ناريإب اراخبو ورم طابتراو ةيعبت ةقباس ىلع

 ثلاثلا نرقلا ةيادب عم '*”هلامعأ ةبقاع نم ناخ دارم هاشلا

 ةدافتسالاب اراخب تاناخ أدب (يداليم )١5 يرجهلا رشع

 نع رثكألا داعتبالا عم ايسورو ناريإ نيب تاعازنلا نم

 )١( لوألا ءزجلا همان ناتسنمكرت ؛دلوتراب ص١9٠0.

 نادلبلا ميوقت ؛787/ص يناثلا لصفلا ميساقتلا نسحا (؟)

 .0886 ص

 .6١5©ص «ضرألا ةروص ؟؟74ص كلامملاو كلاسملا (*)

 541١. ص ميساقتلا نسحأ (4)

 .74١ص كلامملاو كلاسملا (5)

"5١ 7/ 

 ناسارخ ىلع مهتاراغ دايدزاو ناريإل ةيزكرملا ةموكحلا

 .ًاضيأ سورلا عم ًايبسن ةطشن ةيراجت تاقالعب مايقلاب
 نأ ةدوجوملا تامولعملا ضعب يكحت لاجملا اذه نع

 اجلم ناريإ طالب نوربتعي اوئتف ام اراخب ناكس ضعب
 نم .ةيقيقحلا تاجاحلا نيح ةيجراخلا مهتالكشمل
 ١815 ماع وكسوم باصأ يذلا قيرحلا دنع اهنيب

 ءالؤه ري مل نييناراخبلا راجتلا عئاضبو عاتم مهتلاو

 يلعحتفب اولسوتف اراخب ناخ يف ريخ لمؤم راجتلا

 راجت ةدشانم نيمضتب هرودب راجاقلا هاش ماقو .هاش

 هرماوأ رادصإب هبلاطو هتلاسر يف ايسور روطاربمال اراخب
 ازريملا رفس دنعو 2'”راجتلا ءالؤه ةراسخ نع ضيوعتلل

 ناريإ ىجليإ ماق ءايسور ىلإ يزاريشلا ناخ نسحلا وبأ

 ةقالع ركذب ماقو .اراخب راجت ةاقالمب دعبلا اذه يف

 تاقالعلا دوجو نع ثدحتو ايسورب اراخب راجت

 . '”هتاركذم نمض اراخب راجتو سورلا نيب ةيراجتلا

 اراخي عم سورلل ةبراجتلا تاقالعلا ومن ةيادب عمو

 راصتنالا اهدعبو يسايسلا ذوفنلل ةئيهم ةيضرألا تناك

 ءارو امو ناتسكرت ىلع ايسور ةيروطاربمال يركسعلا

 ةكرشو ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو ولوؤسم ىعس ءرهنلا

 ءارو امو مزراوخل ءالمع لاسرإل ًاضيأ ةيقرشلا دنهلا

 يف مهروضح ةجردو ةيسورلا تاسايسلا ةساردل رهنلا

 هويخو اراخبو ورم نم معأ ناسارخ لامش ندم

 .اهريغو جنغرواو

 عاقبلا كلت ندمو اراخب ىلإ اولخد ءالمعلا ءالؤه

 ءاملعو شيواردلا سابلبو ةرات راوزلاو حايسلا سابلب
 يف اوعقو ءالمعلا ءالؤه نم ضعبلا . ئرخأ ةرات ةغللا

 . "”تامولعملا هذه عيمج قيرط يف اوتامو نوجسلا

 دهع رئاس يف ةجئارلا ةيراجتلا تاطاشنلا نيب نمو
 ديبعلا ةراجت تناك اراخب يف تيغتم ماكح ةموكح
 ال دهدع ناك فسأللو . ءامإلاو ناملغلا عيبو ءارشو

 .1 57ص عبارلا دلجملا نادلبلا مجعم )0(

 .778ص دابعلا رابخاو دالبلا راثآ (6)

 .6اله ص نادلبلا ميرقت :790 35ص كلامملاو كلاسملا (©)
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 نييكبزألا موجه ىرسا ديبعلا ءالؤه نم هب سأب
 نوحبصيو راهدنقو تاره ىلع ناففالا ًانايحاو ةمكارتلاو

 .اراخب يف ةساخنلا قاوسا يف ءارشلاو عيبلا ضرعم يف

 عضولا نع ًاريرقت اراخب ىلإ هرفس دنع ستراب مدق
 هاش دمحم ةطلس دهع يف . ''”ىرسألا ءالؤهل يواسأملا

 اراخب يف دادزا نييناريإلا ىرسألا ددع نأ امبو يراجاقلا
 دمحم ثعب ورم ىلع ةمكارتلاو كبزألا موجه دتشاو
 قوسألا ررخي نأ همم تلطو اراخدب ريما :ديعل ًالوسر هان

 بنتجي نأو مهئارشو مهعيب ةيلمع نم عنملاو نييناريإلا

 ."”ناسارخ ةيالوب قلعتت يتلا ورم رومأ يف لخدتلا
 ددع ريرحت ىلإ تدأ يتلا ةرافسلا هذه نم مغرلا ىلعو

 ةراجعل ارك رع ار ان فلل "7 ةيوتا روأللا ىرعمأالا نك

 «ماوعأ ةدع دعب نييناريإلا ىرسألا ًاصوصخ ديبعلا

 ناخ نم بلطو اراخب وحن رخآ ًاريفس هاش دمحم لسرأ

 ناك نيذلا نييناريإلا ىرسألا ءارشو عيب عنمي نأ تيغنم

 ىلع ةباجإلاب ماق اراخب ريمأ نأ عمو .ةعيشلا نم مهظعم
 ىعدا هنكلو نيريبك ريدقتو مارتحاب هاش دمحم ةلاسر

 ةقالع ميكحتب بلاطو ناريإ هاش ىوتسمب هنأ ًاحيولت
 ناخ دم ناسارخ يف رالاس مايق ةيادب عم ''”نيتلودلا

 فصآ نبا ةيامحب ماقو رالاسل نوعلا دي اراخب ثيغنم
 ناك لاح يف هاش نيدلا رصان ةطلس ةيادب يف ””ةلودلا

 نيد يريح ىلع اد نيا ركل ناجح نينا محب
 تناك .مزراوخ ىلإ هرفسو هتمهم تياده ناَح ىلق اضر

 مهعم ثداحتيو اراخبو هويخ تاناخ يقالي نأ هتفيظو

 ريثا هنأ تياده بتكي .نييناريإلا ىرسالا ريرحت لجال

 ريمأ ينعي اراخب ريما نيب قافنلا رابغ نامزلا كلذ يف

 الك ءامتنا مغر ىلع نأل هويخ ناخو ثيغنم هللا رصن

 نيما دمحم ءاراخب ناخ ربتعي مل يكرتلا قرعلل نيريمألا

 .568ص كلامملاو كلاسملا )١(

 .ها/ص نادلبلا ميوقت (؟)

 .678ص دابعلا رابخاو دالبلا راثآ (؟)

 .١7مهص ثلاثلا دّلجملا نادلبلا مجعم (4)

 .505.ص كلامملاو كلاسملا (5)

 اراخب

 .ًايتات هبسحي ناكو مزراوخ لهأ نمو ًايكرت ناخ

 يسايسلا لاصفنالا عاضوأ يف نأ ىلإ تفتلن انه

 هاش دمحم دهع يف ناريإ اراخبل ديازتملا يعامتجالاو

 ةريغص ةيلحم تاموكح اراخب نم نيبيرقلا نييناريإلاو
 ماع يف اراخب يف هاش دمحم ريفس ماقأ .مهترما تحت

 ىفاراخب ىلاوح ةنيدملا هذهل هلوخد لبق ١4

 هاش ريفس ةيؤرل ًاقاتشم ناك يذلا وهو لوكارق مكاح

 ماقو اراخب ناخ نم ًافوخ ًاليل هتاقالمل بهذ ناريإ

 ىلع تياده ناخ ىلق اضر هرافس نيح ىف .هتثداحمب

 نبا يراجاقلا ناخ خرهاش لوكارق مكحي ناك مزراوخ
 ليلد اذهو'''ءاش يلعحتف مع نبا ينعي ناخ ميهاربإ

 فارطاو يحاون يف نييناريإ ماكح دوجو ىلع رخآ

 .اراخب

 عطقل اراخب تيغنم تاناخ يعاسم مغر ىلع

 رتبو رثكأف رثكأ يناريإلا عمتجملا عم ةيسايسلا طباورلا
 تاقالعلا ترمتسا ءاندلب بعش عم ةينيدلا تاقالعلا

 نم بيلاسأ ةدع قيرط نع ناسارخ عم اراخبل ةيراجتلا
 يف نييناريإلا ىرسألاو ديبعلا عيب قاوسأ راشتنا اهنيب
 رهنلا ءارو ام ىلع سورلا راصتنا ةبتع ىتح ءاراخب

 ةفيحص نم ١١" ددعلا يف .ةئداحلا هذه دعب ةدم ىلإو

 ةيراجت ةلفاق لوخد نع ريرقت دجوي ةيقافتإلا عئاقو

 ةبقارم عم دهشم ةلفاقلا هذه تدرو ءدهشمل ةيتاراخب

 ناريإ ةلودل عبتت تناك يتلا سخرس نييئامكرت
 ف

 مهراصتناو رهنلا ءارو ام وحن سورلا مدقت عمو

 لامش ىتح جرزخلا رحب قرش يضارأ ىلع لماكلا

 )١( لوألا دلجملا همان ناتسنمكرت ص59١.

 ىلع ةوالع .لصفملا عالطالل /0٠1ص درابمار ىلإ رظنا (؟)

 لوألا دلجملا ءدلوتراب ىلإ رظنا «ةميدقلا ةيفارغجلا عجارملا

 777 ص كلامملاو كلاسملا ؛رهنلا ءارو ام ايفارغج يف
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 ناشخدب

 رخآ تعطق ةيدودحلا ةدهاعملا عيقوتل ًاعبتو ناتسناغفأ

 ءارما .ندملا يقاب لثم ناريإ عم اراخبل ةقالعلا ىرع

 لباقم يف ةوق ليكشتل نيدعتسم اونوكي مل نيذلا اراخب

 ةمواقمب اوماق «ناريإ ةلود بناجب بناجألا راطخأ

 لبق نم اوعلتبا ًاريخأ مهنكلو «سورلا راصتنا دعب ةطيسب
 ءارو ام تاناخ قنخ لاح يف ةيرصيقلا ةيروطاربمإلا

 مهضعب عم نورحانتيو نوسفانتي اولاز ام اهلاوخأو رهنلا
 نفعل

 ناشخدب

 لحاسلا ىلإ ءروهشم يلبج ميلقإ وأ ضرأ ناشخدب

 .(شوكودنه) لابج حوفس دنعو (نوحيج) رهنل رسيألا
 نمو «(ةناغرف) و (ناشفا رز) رهن لامشلا نم اهدحي

 عم (ناتسكرن) دودحو (ناثفث) و (لارتش) قرشلا
 هذه تفرع .ناغنكب لصتت برغلا نمو .(دنهلا»

 يف اهركذ ءاجو (ناشخذب) وأ (ناشخدب) مساب ض رألا

 اهمسا ىرسو ؛ةميدقلا ةيخيراتلاو ةيفارغجلا رداصملا
 ناشخدب ةرهوج ترهتشا دقو «ًاضيأ ةيبدألا رداصملا يف

 :لوقيف اهب ىنغتي حرملا رعاشلا لعج دح ىلإ

 باتفآ ز ىلصأ كنس كي ات هك دياب يتدم 1

 نمي ردنأ قيقع اي ناشخدب رد ددرك لعل

 ,«يرجهلا ثلاثلا نرقلا نع هريرقت ٌدعأ يبوقعيلاف

 ندم دحأ (ناشخدب) ريتعاو ءقرشملا ندم فصوو

 ثدحت (يبوقعيلا) نم دومع ةتس دعبو ."'"خلب)

 :لاقو ًاميلقإ اهربتعاو (ناشخدب) نع (يرخطصالا)

 .“"”:يحاونو ىرقو ندم ةدع يوحي ميلقإ ناشخدب)

 فصيل (لقوح نبا) ءاج دوقع ةثالثب يرخطصالا دعبو

 لاقو (ناسارخ) نم ءزج اهنأ ىلع هيقباسك (ناشخدب)
 ةريثك ىرق اهيفو (غنم) نم رغصأ ناشخدب» :اهنع
 ؛نويعلاو راجشألاو موركلا اهيفو ةمعنم يهو «نارمعو

 )١( ص :نادلبلا مجعم 14.

 ص :كلامملاو كلاسملا (؟) 5١7.

 ا

 ءارو ام دالبل هفصو دنع مث ''"«بابرخ رهن برغ عقتو
 وه نوحيج رهنل ساسألا عبنملا نإ» :ًاضيأ بتك رهنلا

 دنع ناخو دالب نم عبني يذلا (بايرخ) بايرخ رهن

 لتخ دودح دنع راهنأ ةدع هب لصتتو «ناشخدب دودح

 ."'”«روكذملا ريبكلا رهنلا كلذ ًايوس لكشتل ءشخوو

 ؛هفالسأ نع اهل هفصو ىف داز (ىسدقملا) نكل

 دنع ناشخدب» :لاقف 0 رثكأ لكشب اهدودح ركذف

 يتوقاي مجنم اهيفو «ناتسراخط لامشو ناتسكرت دودح

 مخف ةماقإ لحم اهيفو .كانه لإ دجوي ال «لكشلا

 .رولب ءدروجال :مجانم اهيف .ناشهدم ةديبز نم ةعلقو

 هقرحت ال يدربلا ةبشعك وهو . ةلتيف رجح ءرهزاب رجح
 ال هنكل . ةليتفلاك لمعتسي .دنهنلا تيزب هنولعشيف .رانلا

 رانلا يف هنوعضيو تيزلا نم هنوجرخي مث « صقانتي
 هنم نوّدعي .ًافيظن هيلع ناك ام ىلإ دوعي ىتح ةعاسل

 هوهر خاسوألاو تيزلاب ثولت اذإ ىتح «ةدئاملا ناوخ

 هتعضو اذإ رخآ رجح اهيفو . هلسغ لدب فظنيل رانلا يف
 , '””«ةليلق ءاضأ ملظملا تيبلا لخاد

 هذه مسا ركذ هيقباس مالك ررك يذلا (يسدقملا)و
 رصق ةددعتملا ريراقتلا تبسن دقو '؟!”(ناشخدب) ضرألا

 نوراه) ةجوز (ةديبز) ىلإ ناشخدب يف ريبكلا ةفايضلا
 لوخد ىلع لدي امم (نيمألا دمحم) ةدلاوو (ديشرلا

 ةفالخلا سيسأت لبق (ناشخدب) ضرأ ىلإ مالسإلا

 ىف ناسارخ نم ًاءزج ناشخ دب تربتعاو .ةيسابعلا

 000057 ىطسولا نورقلل ةيفارغجلا رداصملا

 (نادلبلا ميوقت) فيلأت نم غرف يذلا (ءادفلا وبأ)

 )١( ص :ضرألا ةروص ”187.

 )١( ص :ضرألا ةروص "5١ 3١4.

 .4475 - 44١ ص «يناثلا مسقلا :ميساقتلا نسحأ (7)

 .750 ص ء١ج :نادلبلا مجعم (4)

 نم ةنيدم ناشخدب ربتعا ثيح ينيوزقلا كلذ فلاخو (0)

 طابترالاو ةقالعلا ىلع عالطإللو . (دابعلا رابخأ) ناتسراخط

 درجو ةصاخ «ناريإو ناشخدب نيب يفاقثلاو يسايسلا ميدقلا

 ين ةدوتس روتكدلا ةمدقم عجار اهيف ةفلتخم ةيناريإ تاجهل

 . ناشخ دب خيرات
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 ةريسم (خلب) نع دعبت ناشخدب نأ بتك )5١( ماع

 . '"”مايأ ةعبس (ناقلاط) نعو ءةلحرم (1)

 مدقلا ذنم ناشخدب ةرد ةرهش بابسأ نمو

 يهو - ىربكلا ناسارخ يف لصألا ةيناريإ ةقطنمك
 كحل ةأشنو ةدالو ناتسناغفأ دودح لخاد ًايلاح

 ىلإ ةربقم يف هنفدو ءاهيف (ينايدابقلا ورسخ رصان)

 دعب اميف يّمس ام وأ بايرخ رهن ئطاش بناج
 .ناكمي ةيرق يف ةجكوكب

 ةجحب سماخلا نرقلا يف فرع ورسخ رصان
 «ناشخدب يف يليعامسإلا بهذملا رشنب ماقو ؛ناسارخ

 مكاح (نيدلا ماسح ريمألا) ةدعاسمو هدوهج ترمثا دقو

 بهذملا ناشخدب ناكس مظعم قانتعا ىلإ ةقطنملا كلت

 هجيورت بناج ىلإ (ورسخ رصان) نأ ليقو .يليعامسإلا
 اهرثكأ ناشخدب يف ٍنابم ةدع ءانبب ماق ةينطابلا دئاقعلل

 ؛«ةدلعتملا ببقلا يذ ماعلا مامحلا ةعورو ةرهش

 ناردجلاو ءليسغلل نيرشعلاو ةعبرألا ضاوحألاو

 .' !لخوم دلع :نفزقلاب ةئيؤملا

 ناشخدب ضرعتت مل ةيلوغملا تالمحلا رصع لالخ

 ىتح .يعسوتلا اهقنور تدقف اهنكل ءرشابملا ىذألل

 تبرخو ءاهزكرم رمدو «ةبرخ ناشخدب ةئيدم تحضا
 دعب اميف ميقأو ءورسخ رصان اهماقأ يتلا ةددعتملا ينابملا

 مرج يتنيدم بناج ىلإ (دابا ضيف) مساب ديدج زكرم
 مدقلا ذنم نيتدوجوم اتناك نيتللا نيتنيدملا امهو ءمشيو

 . ناشخدب ندم رهشا اتحبصأو

 لذي يروميتلا دهعلا لالخو يلوغملا رصعلا دعب
 ةيدجلا ةمواقملا ةهجاومل ًادوهج روميت فالخأ

 اهتموكح ىلوتف «ناشخدب مهل تملستساو ؛ناشخدبل
 0 دافحأ دحأ ديعس وبأ نبا ركب وبأ ازريملا

 ماكح لالقتسا نم ةليوط ةرودل ةياهن لكش مالستسالا

 اذه .

 )١( ص :ناشخدب خيرات ١7.

 )١( يهاش دمحأ خيرات .45 ص :ناتسناغفأ حناوسو عئافو خيرات

 ص اج ا: رسكع 1١3.

 ١76. ص .هال ةفوفلم :ةيزكرملا ايسآ باب يف تالسارم ()

 ناشخدب

 نييروميتلا طلست ةرود ءاهتنا دعبو .نييلحملا ناشخدب

 نويكبزوألا مجاه عساتلا نرقلا يف ءناشخدب ىلع

 يفو ؛لوطت مل اهنكل «ةدمل اهيلع اولوتساو ناشخدب
 ةدايقب كبزوألا دض ىلاهألا راث رشاعلا نرقلا لئاوأ

 ةطلسلا ىلع ًاعازن 5 .مهطلست اوهنأو (هاش كرابم)

 عنم ىلإ ىدأ ؛كبزوألا راحدنا دعب ناشخدب يف عقو

 ناخ هللا دبع) عفد امم ءاهيف ةيوق ةموكح مايق

 ءرشاعلا نرقلا رخاوأ يف اهتمجاهم ىلإ (يكبزوألا
 (كيب دمحم راي) نألو .ةيناث كبزوألا ىلإ اهعاضخإو
 يذلا وهو «؛ناشخدب يف ةيكبزوألا ةلالسلا سسؤم

 ضيف) مسإ اهيلع قلطأو ءاهيلإ مكحلا زكرم داعأ
 , "0(دابآ

 ةيعسوتلا هلويمو (يناردلا ناخ دمحأ) روهظ عمو

 رود ءاج (ناسارخ) و (دنسلا) ىلع ةرركتملا هتامجهو

 وه (يئازلفوف ناخ يكم) ناكو .ًاضيأ ناشخدب ةجاهم

 ىدأف .نوحيج نم ةقطنملا هذه لالتحاب فلكملا

 لك ىلع مكاح بصنب ماقو «هجو نسحأ ىلع هتمهم

 هذه نأ مغرو . "”(راهدنق) ىلإ داع مث «اهلتحا ةقطنم

 ىلع ناغفألا طلست ةيادب تناك ةيركسعلا ةكرحلا

 ناشخدب ىلع (لباك) ةموكح طلست نكل «ناشخدب

 نيب م141/ا" ماع ةدهاعم دعب لصح يقيقح لكشب

 . "”لباك ةموكح ىلإ

 ناشخديل يناغفألا مكاحلا ماق كلذ دعب

 .«ىراخب ريمأ ةيالول ةعباتلا (ريماي) ةنيدمل ضرعتلاب

 ىسايس لخدت ىلإ تّرج ةيدج تاعازن دجوأ امم

 ماع راذآ رهش يفو ءزيلجتإلاو سورلا لبق نم
 ريمألا) ءاعدا نالطب نودكؤي سورلا ناك م06

 عم ةيقافتا اوعقو مهنكلو «ناتسناغفأ ةموكحب ىراخب

 )١( ص :نادلبلا مبوقت 0517.

 )١( ص :دابعلا رابخأ ٠١.

 ص ةمدقملا :ناشخدب خيرات ةيفز ١6.



 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 مكاح نيب ناشخدبو ريماب ميسقتب يضقت زيلجنالا

 ناشخدب تحضأ هيلعو «ىراخب ريمأو «ناتسناغفأ

 ريمايو «ةحارص لباك ةموكح مهس نم ةيلصألا
 كرحت ءدب عمو .ىراخب ريمأ ةصح نم تربتعا

 نيمأت لجأ نم قطانملل ةديدج ءامسأ عضول سورلا
 ام اوناك مهنألو ءربوتكا ةروث دعب ةيسايس فادهأ

 ماع اوماق «ناتسناغفأ نم قطانمب نوعمطي نولازي
 ماع يف اودجوأو ءىراخب ريمأ لزعب مم

 اوقلطأو ةيبرغلا ربماي يف يتاذ مكح ةقطنم م06

 .ناشخدب ونروغ وأ ةيلبجلا ناشخدب مسإ اهيلع

 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا
 ةساردو ءابرلا نع ضيوعتلل ةحورطأ نمضت باتك

 . يمالسإلا هقفلا ءوض يف كونبلا تاطاشن هجوأ ةفاكل

 ردصلا رقاب دمحم ديسلا يمالسإلا ركفملا ةحامس هبتك

 :يوبراللا كنبلا ماظن

 يف يوبراللا كنبلا ماظن نع انثيدح عقي فوس

 : نيلصف
 ةقيرط يهو ثحبلا يف ةيسيئرلا ةطقنلا يف :امهدحأ

 يذلا ءايرلاب لماجتلا نم هقابخت] مهرملا كيببلا ذاقنإ
 عاديإلا يف ةيسيئر ةروصب العف ةمئاقلا كونبلا ىدل لثمتي
 رّبعي يذلاو «ةدئافب هنم ضارتقالاو ةدئافب كنبلا ىدل

 نيبو كونبلا كلت نيب ضقانتلل يسيئرلا ردصملا نع
 . مالسإلا ماكحأ

 ىلع ءاضقلاو ءابرلاب لماعتلا نم كنبلا ذاقنإ ةقيرطو
 ميدقتب متي مالسإلا ماكحأ نيبو هنيب ضقانتلا ساسأ

 ىلع نيرمثتسملاو نيعدوملاب هتاقالع مظنت ةحورطأ

 ضارقإلاو ةدئافب عاديإلا ماظن نع فلتخي ديدج ساسأ
 . ةدئافب

 يتلا ةيساسألا فئاظولا هيف ضرعتسن رخآلا لصفلاو

 تامدخ نم هيلع لمتشت امو ًالعف ةمئاقلا كونبلا اهسرامت

 ةحورطألا ءوض يف اهسردنو «تارامثتساو تاليهستو

 ءاهنأشب ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح فرعنل «ةقباسلا
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 , 230تاطاشنلا

 ةديدجلا ةحورطألا

 نيرمثتسملاو نيعدوملاب كنبلا تاقالع ميظنتل

 لاملا سأر نم ةداع كنبلل ةيلاملا دراوملا نوكتت

 هيلإ ًافاضم عوفدملا لاملا سأر يأ) كنبلل كلتمملا

 يتلا عئادولا نمو (ةعزوملا ريغ ةمكارتملا حابرألا

 .هدراوم نم ربكألا ءزجلا اهيف لثمتيو اهيلع لصحي

 ىلع يوبرلا كنبلا تاطاشن مهأ بصنتو

 ةتباثلا عئادولل هلوبق نإف) ةدئاف نودب وأ ةدئافب ضارتقالا

 نودب ضارتقا ةكرحتملا عئادولل هلوبقو «ةدئافب ضارتقا

 نّركتيو .ربكأ ةدئافب ضارتقالا مث (يتأيس امك ةدئاف

 ةلاح ىف  اهاضاقتي ىتلا ةدئافلا نم يوبرلا هلخد

 نا قينادئافلا نين قرافلا مراد ةدئاف نودب هضارتقا

 ْ . ةيناثلا ةلاحلا

 عوني يذلا ًاعويش رثكألا جهنملا ثحبلا فينصت يف عبشت مل (1)
 ةساردو ءلوأ كنبلا لاومأ رداصم ةسارد ىلإ ثحبلا

 عم مجسني جهنملا اذه نأل ءايناث لاومألا كلتل هتالامعتسا

 ةحورطأ عم مجسني الو «هطاشن ةعيبطو يوبرلا كنبلا عضو

 يوبرلا كنبلا يف ذإ ءاهميدقت لواحن يتلا يوبراللا كنبلا
 قاطن يف ةتباثلا عئادولا ىلع هلوصح ةقيرط سردت نأ نكمي

 هلامعتسا ةقيرط سردتو «كنبلا لاومأ رداصم نع ثحبلا

 نع ثحبلا قاطن يف ضارقفإلاو فيلستلا يف عئادولا كلتل

 ىلع يوبرلا كنبلا لوصح نأل ؛هلاومأل كنبلا تالامعتسا

 ناتيلمع ضارقإلا لاجم يف اهل هلامعتساو ةتباثلا ةعيدولا
 ١ .ًاعابت اهتسارد نكمي ناتلقتسم

 نيرمالا نيذه لصف نكمي الف يوبراللا كنبلا يف امأو
 ةعيدرلا ىلع يوبراللا كنبلا لوصح نأل ءرخآلا نع امهدحأ

 ةدحاو ةيلمع نم نيأزج ًاعم نالثمي اهل هلامعتساو ةتباثلا

 ءاهرصانع لكب ةبراضملا ةسارد نم دب الف ؛ةبراضملا :يهو

 .ضعب نع اهبناوج ضعب كيكفتو اهتثزجت حصت الو

 زربنل اهانعبتا يتلا ةقيرطلاب ثحبلا فينصت رثؤن انلعج ام اذهو
 ةطبارتملا اهبناوج لماكب ةبراضملا ةيلمع لوألا لصفلا يف

 كنبلا تالامعتسا ضعب نع ثيدحلا جمد ىلإ كلذ ىدأ نإو

 .دحاو لصف يف هلاومأ رداصم نع ثيدحلاب



 اندلدك

 ةيداصتقالا ةايحلا يف هتيمهأ يوبرلا كتبلا دمتستو

 ةلطاعلا لاومألا سوؤر عيمجت ىلع ةرداق ةوق هنوك نم

 لاجسمم ىلإ اهعفدو نيعدوملل اهيطعي يتلا ةدئافلا ءارغإب

 فلتخمو لامعألا لاجرل ضورق مساب رامثتسالا

 . ليومت ىلإ جاتحت يتلا عيراشملا

 اهسرامي يتلا ةقالعلا نأ فرعن ءوضضلا اذه ىلعو

 نم نيرمثتسملا عمو ؛ةيحان نم نيعدوملا عم كنبلا
 لمعلاو لاملا سأر نيب طيسو ةقالع ىه .«ىرخأ ةيحان

 ىلإ :افرطتااذإ انا. ةيداضتتالا تميت نلإ ايوظتاف)
 ةقالعلا كلتل ةينوناقلا ةغايصلا ىلإ يأ ةينوناقلا اهتعيبط

 نع اهغاص نوناقلا نأ ىرن يلامسأرلا عمتجملا يف
 :نيتلقتسم نيتينوناق نيتقالع ىلإ اهتئزجت قيرط
 انيدم هفصوب نيعدوملاب كنبلا ةقالع :امهادحإ

 لاجر عم كنبلا ةقالع :ىرخألاو «نينئاد مهفصوبو

 لوصحلل كنبلا ىلإ نوؤجلي نيذلا نيرمثتسملا لامعألا

 هذه يفو .دوقنلا نم اهنوجاتحي يتلا غلابملا ىلع

 زكرم لامعألا لاجرو «نئادلا زكرم كنبلا لتحي ةقالعلا
 :قيدبلا

 ينوناقلا راطإلا يف دعي مل كنبلا نأ اذه ىنعمو

 نيعدوملا نيب يأ «لمعلاو لاملا سأر نيب طيسو درجم
 نيتقالع يف ًاليصأ ًافرط حبصأ لب «نيرمثتسملاو
 نيب ةينوناق ةقالع يأ كلذ مكحب تمدعناو «نيتينوناق

 «نيرمثتسملاو نيعدوملا نيب لمعلاو لاملا سأر

 لاجرب ينوناق طابترا يأ مهل سيل عئادولا باحصأف

 «نيدمب نئاد طابترا كنبلاب نوطبترم مه امنإو لامعألا
 دحأب نيطبترم ريغ نيرمثتسملا لامعألا لاجر نأ امك

 نيدم ةقالع ىف هعم نولخدي يذلا تاذلاب كنبلا ىوس

 ْ . نئادب

 اذإ ةدئافلا مهيلإ عفدي نيعدوملل ًائيدم هفصوب كنبلاو

 انئاد هرايتعابو .ءبلطلا تحت مهعئادو نكت مل

 ماظن طبتري كلذبو . . ربكأ ةدئاف مهنم ملستي نيرمثتسملل

 . مالسإلا يف مرحملا ابرلاب ضارقإلاو عاديإلا

 كنبلا ريوطتل اهضرع لواحأ يتلا ةيساسألا ةركفلاو

 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 زكترت ابرلاب يطاعتلا نم هنوصي يمالسإ ساسأ ىلع
 ةتباث عئادو ىلإ اهملستي يتلا عئادولا فينصت ىلع

 ضفرت ةتباثلا عئادولا يفف «(ةيراج) ةكرحتم ىرخأو

 نيعدوملاب كنبلا ةقالعب ركذلا ةفنآلا ةينوناقلا ةغايصلا

 ىرخأ ةيئوناق ةغابص اهنع الدب ىظعتو «نيرمكشسملاو

 نيعدوملا نيب ةرشابم ةينوناق ةقالع اهبجومب أشنت
 نيب طيسوك هرود اهنمض كنبلا سراميو نيرمثتسملاو

 كنبلا ةقالعل ةينوناقلا ةغايصلا حبصت كلذبو «نيفرطلا

 كلت عقاو ىلع ًاقابطنا رثكأ نيرمثتسملاو نيعدوملاب

 . ةقالعلا

 ةدرجم ةروصب ةقالعلا هذه عقاو ىلإ انرظن اذإ امكف

 ىنعم نع جرخت ال اهنأ دجن ينوناق عباط يأ نع

 يتلا لاومألا سوؤر لاصيإل كنبلا اهب موقي ةطاسولا
 لام سأر نوبلطي نيذلا نيرمثتسملا ىلإ ًارمثتسم بلطتت

 كنبلا ةقالع ىلإ رظنن نيح كلذك . .هنورمثتسي

 أشنت يتلا ةحرتقملا ةينوناقلا ةغايصلا راطإ يف نيفرطلاب

 ال اهنإف «ةرشابم نيرمثتسملاو نيعدوملا نيب ةلصلا اهيف

 ةطاسوك يعيبطلا اهعضو نع ةغايصلا هذه نمض دعتبت

 عئادولا اًمأو «ةتباثلا عئادولا لاجم يف اذهو

 ةحورطألا يف رخآ عضو اهلف (ةيراجلا) ةكرحتملا

 .كلذ دعب هنع ثيدحلا يتأي ةحرتقملا

 نيعدوملاب كنبلا تاقالع ميظنت ًالوأ لوانتن فوسو
 اكشب غاصت فيك حضونو .«نيرمثتسمل او ةتباثلا عئادولل

 نيرمثتسمل او نيعدوملا نيب ةرشابم ةلصل ا هيف أشنت

 مث ؛نيفرطلا نيب طيسولا رود يوبراللا كنبلا سراميو

 عئادولا باحصأب كنبلا تاقالع ميظنت نع ملكتن

 ام ددحن نأ دب ال كلذب ءدبلا لبق نكلو . .ةكرحتملا

 .ةكرحتملاو ةتباثلا عئادولا نم هدصقن

 غلابملا نع ةرابع (دمأل عئادولا) :ةتباثلا عئادولا

 ىلع لوصحلا دصقب كنبلا يف اهباحصأ اهعدوي يتلا

 «دئاوفلا نم هنوضاقتي اميف لثمتي قيرطلا اذه نع لخد



 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 قيرطلا اذه نع مهلاومأ رامثتسا نوفدهتسي دق ءالؤهو

 راظتناب اتقؤم رامثتسالا اذه ىلع نومدقُي دقو «رارمتساب

 . ليغشتلل ةبسانم ةصرف

 يتلا بلطلا تحت عئادولا) :ةكرحتملا عئادولاو

 اهعدوي يتلا غلابملا يه (يراجلا باسحلا نّوكت

 لوادتلا ةرضاح نوكت نأ دصقب كونبلا ىف اهباحصأ

 لمعلا تابلطتم قفو ل ندخل ندع ةيحتولاو

 ىضاقتي الو . كلهتسمك عدوملا تاجاح وأ .«يراجتلا

 اهنأ امك «عئادولا هذه ىلع كونبلا نم ةدئاف ةداع ءالؤه

 اهعفدب مزتلي كنبلا نأ ىنعمب ءًامئاد بلطلا تحت نوكت

 نإف «ةتباثلا عئادولل ًافالخ .ءكلذب بلوط ام ىتم

 اهعفدب كنبلا مزتلي الو اهيلع دئاوف نوضاقتي اهباحصأ

 . كلذب بلوط ىتم ًاروف

 صئاصخ هيف يفتلت «عئادولا نم ثلاث مسق كانهو
 اهعدوي يتلا ريفوتلا عئادو وهو نيقباسلا نيمسقلا

 رفد ىف اناني هنا نردعتو وم كادنلا نك 'نورقوتلا
 يفتلتو . عاديإ وأ بحس لك دنع ميقرتلا بجاو صاخ
 بحسلا ناكمإ يف ةكرحتملا عئادولا عم ريفوتلا عئادو

 مزتلي ال يتلا ةتباثلا عئادولل افالخ .عدوملا ءاش ىتم اهنم

 ريفوتلا مئادو نإ امك .امئاد بلطلا تحت اهعضوب كنبلا

 نم ةيوبرلا كوتنلا ةضوقت انسيف: ةعيزتالا عتاذولا عميقتلت
 . ةتباثلا عئادولا باحصأل اهضرفت امك نيرفوملل دئاوف

 هباسح نم بحسلاب رفوملل حمسي كنبلا ىلإ ًارظنو

 امهم بحسلا مدعب هئارغإ يف هنم ةبغرو ؛ءاش ىتم
 ىلع رفوملا ليمعلا باسحل ةدئاف دييقتب يفتكي «نكمأ

 .رهشلا لالخ ريفوتلا باسح يف ديصر ىندأ ساسأ

 عئادو لمشي ًاميسقت عئادولا مسقن نأ اندرأ اذإو

 تحت عئادو اّمِإ عئادولا نأ :ررقن نأ نكمأ ًاضيأ ريفوتلا

 عئادولا وه لوألا مسقلاو . .دمأل عئادو وأ ءبلطلا

 مسقني يناثلا مسقلاو «(يراجلا باسحلا) ةكرحتملا

 نآلا انكلو .ريفوت مئادوو ءةتباث عئادو :ىلإ هرودب

 ةيساسالا ندمستلا نع ةيسيئر ةرؤيصي ثادحبتت ونش

 ماتخ يفو .ةكرحتملا عئادولاو ؛ةتباثلا عئادولا :امهو

 للا

 هفقوم نيبو هنيب قرفلا هجوأو ريفوتلا عئادو نم يوبراللا

 : ةتباثلا عئادولا نم

 كنبلا تاقالع ميظنت

 ةتباثلا عئادولا لاجم يف

 يأ  كنبلا ىدل ةتباثلا عئادولا هذه عاديإ ةبلمع نإ

 لاجرل كنبلا لبق نم اهميدقت ةيلمعو  كنبلل اهضارفإ

 ةدحاو ةقالع يف اهجمد نكمي نيرمثتسملا لامعألا

 .«ةبراضملا» ب يمالسإلا هقفلا تاحلطصم يف ىمست

 :يمالسإلا هقفلا يف ةبراضملا موهفم

 نع ىمالسإلا هقفلا ىف اهموهفم فلتخي ةبراضملاو

 هثفلا ىف يوت 2 ةيوسلا ةاضألا سن ايفاسمب
 نيعمتلاو لاملا نمر كلام نب ضاخب دقع : يمالسإلا

 لمعلاو لوألا نم اهلامسأر نوكي ةراجت ءاشنإ ىلع

 ةبسنب حبرلا نم امهنم لك ةصح ناددحيو ءرخآلا ىلع

 ةبسنلل ًاقفو حبرلا امساقت عورشملا حبر نإف «ةيوئم
 ملو دزي ملو وه امك لاملا سأر لظ نإو ءاهيلع قفتملا

 سيلو .هلام سأرألإ لاملا بحاصل نكي مل صقني
 نم ءزج عاضو عورشملا رسخ نإو . .ءيش لماعلل
 الو «ةراسخلا لاملا بحاص لمحت هلك وأ لاملا سأر

 سأرل ًانماض هلعجو رمثتسملا لماعلا ليمحت زوجي
 بحاص نم ضارقإ ىلإ ةيلمعلا لوحتت نأب الإ لاملا
 سأر بحاص قحتسي ال ٍذئنيحو «لماعلل لاملا سأر

 . حبرلا نم ائيش لاملا

 هقفلا ىف ةبراضملل ةماعلا ةروصلا ىه هذه

 1 - .يمالسإلا

 :ةحرتقملا ةيراضملا ءاضعأ

 ىلع يوبراللا كنبلا يف تاقالعلا ميقن يكلو

 نأ بجي ةتباثلا عئادولا ىلإ ةبسنلاب ةبراضملا ساسأ
 ةيعونو ةبراضملا هذه يف نيكرتشملا ءاضعألا روصتن

 . مهنم دحاو لكل قوقحلاو تامازتلالاو طورشلا
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 : ةثالث ةبراضملا يف نيكرتشملا ءاضعألا نإ

 مسا هيلع قلطنو لاملا بحاص هفصوب عدوملا ١

 لماعلا) مسا هيلع قلطنو ًالماع هفصوب رمثتسملا - ١

 نع ًاليكوو نيفرطلا نيب ًاطيسو هفصوب كنبلا -"

 . لماعلا عم قافتالا يف لاملا بحاص

 اهرفوت بجي يتلا طورشلا حرشن نأ َدب ال ةتباثلا عئادولاب

 . مهنم دحاو لك قوقح ددحن مث ةبراضملا ءاضعأ يف

 ءاضعألا طورش

 ال لمعلاو لاملا سأر نيب طيسولا هفصوب كنبلا نإ

 لاملا بحاص نع لكوتلاو ةطاسولا يف اذه هرودب موقي

 لماعلا يفو عدوملا يف ةنيعم طورش رفوت ةلاح يف ألإ
 . رمثتسملا

 :عدوملا ىلع ةضورفملا طورشلا

 عدوملا يأ براضملا نع هلكوت يف كنبلا طرتشي

 : يلي ام ةبراضملا قيرط نع هتعيدو رامثتساو

 ةدم هتعيدو ءاقبإب يعرش مزلمب عدوملا مزتلي نأ ١
 قفاوي مل اذإف «كنبلا فرصت تحت رهشأ ةتس نع لقت ال

 .لاجملا اذه يف هنع لكوتلا كنبلا لبقي ملو «ةبراضملا

 اهحرتقي يتلا ةغيصلا ىلع قفاويو عدوملا رقي نأ - ؟

 كلت يف اهجاردإ ىنبتي يتلا طورشلاو ةبراضملل كنبلا

 . ةغيصلا

 عم ًايراج ًاباسح ةتباث ةعيدو عدوملا حتفي نأ -

 زامكسألا قوزطلا اعين يشل باق طرشلا اذهو ككلا

 اذه عفري دقف ءاهب براضيل عئادولا ىلإ كنبلا ةجاحو

 كلذ نوكيل ةبراضملل ةتباث عئادو ىلإ ةجاحلا دنع طرشلا

 ةتباثلا ةعيدولا يف نيعم مجح كلذ دعب ربتعي الو

 تغلب ولو اهلوبق نكمي لب ةبراضملا لاجم لخدت يتلا

 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 ىلع ةلقتسم ةبراضم ءاشنإ حيتت ال ةجرد ىلإ ةلآضلا نم
 ةبراضمب ةعيدو لك طبري ال كنبلا نأل ءاهساسأ
 عئادولا رحب يف اهريغب ةعيدو لك جزتمت امنإو ؛ةلقتسم

 نم تاعومجم ىلع ةبراضملا دوقع بصنتو «ةتباثلا
 يتلا ةتباثلا ةعيدولا مجح ةلآض نم عنام الف ءرحبلا اذه

 . عدوملا اهب مدقتي

 :رمثتسملا ىلع ةضورفملا طورشلا

 لماعلا يأ براضملل ةبسنلاب طسوتلا طورش اًمأو

 هنيب طسوتلا ىلع اهنودب كنبلا مدقي ال يتلا رمثتسملا
 ةلومعب ةبراضملا ىلع هعم قافتالاو نيعدوملا نيبو

 : يهن
 هتقاثوو هتنامأ ىلع دهشي نأو ءانيمأ نوكي نأ ١

 . كنبلا امهفرعي ناصخش

 ةءافكب ةيفاكلا ةعانقلا كنبلل لصحت نأ - ”

 اهذخأيس يتلا لا ومألا رامثتسا ىلع هتردقو رمئتسملا

 لقألا ىلع وأ ؛ةرطاخملا ليلق لاجم يف كنبلا نم

 نوكت نأو «لاجملا كلذ يف ةبيط ةصرف كنبلا عقوتي

 لاملا رمثتسيس يذلا لاجملا ىف ةقباس ةربخ رمثتسملل

 رامئثتسا لماعلا ديري يتلا ةيلمعلا نوكت نأ - ”

 عيطتسي ثيحب كنبلا ىدل ةموهفمو ةددحم اهيف لاملا

 .اهتالامتحا سرديو اهجئاتن ردقي نأ كنبلا

 ةقباسو كنبلا عم لماعت قبس هل ناك نم لضفُي - ؛

 يف هيلع كنبلا اهيلمي ينلا طورشلل عضخي نأ -
 : يهو «٠ ضرعلا

 ينأي امل اقفو حابرألا ميسقتب قلعتت يتلا طورشلا أ

 . تاظحل دعب

 رمثتسملل ةيلاملا لامعألا عيمج نوكت نأ - ب

 نأب «كنبلا ةطساوب صاخلا رامثتسالا كلذب ةلصتملا

 اهعئادو هيف عدويو ةبراضملل يراجلا باسحلا هيف حتفي
 . ةكرحتملا



 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 دودح يف ةطوبضمو ةقيقد تالجسب مزتلي نأ -ج

 نوكت نأب همازلإ نكمي دقو) ةبراضملا لام رامثتسا
 . "”(ينوناق بساحم ةداهشب كلذو ةينوناق

 قفري ةبراضم ةيلمع لكل ةرابضإ كنبلا حتفي نأ د

 دقعب أدبت تارباخم نم ةيلمعلا كلتب قلعتي ام لك اهيف

 ىلع طرتشيو «لماعلا لبق نم هيلع عقوملا ةبراضملا
 ةرود ريس نع تامولعملا عيمجب كنبلا دوزي نأ لماعلا

 يأ .ةبراضملا دقع ذيفنت ةعاس نم ةبراضملا ةيلمع ةايح

 «كلذ لكاش امو ءاهيلع قفتملا ةداملا ءارش ةعاس نم

 تابلقت تامولعملا هذه لمشتو .دقعلا ءاهتنا ىتح

 «ليمعلا لبق نم ةلمتحملاو ًالعف ةعقاولا راعسألا
 . .ءارشلا راعسأ نع لقت يتلا عيبلا راعسأو

 تامولعملا هذهب هديوزتو كنبلاب لاصتالا ةقيرطو
 تارامتسا ءىبيهي نأ هتعاطتسابو .هسفن كنبلا اهددحي

 نع كسمي يوبراللا كنبلا نأ لاحلا ةعيبطب ىنعي ال اذهو )١(

 الو تاباسح نوكسمي ال نيذلا عانصلاو راجتلا عم لماعتلا

 ين نولكشي نيذلاو «ةيونسلا مهحابرأ رادقم ديدحتلاب نوفرعي

 راجتلا نم لامعألا لاجر ةيرثكأ ةداع ةفلختملا لودلا

 يف ءالؤه عم لماعتي يوبراللا كنبلا نإ لب .عانصلاو
 ىلإ مهدحأ مدقتي نأ ليبق نم ؛ةدودحمو ةصاخ تابراضم

 لاملا نم ددحم غلبمب ةبراضملا ساسأ ىلع هلبومت ًابلاط كنلا

 قفتيف «مسوملا لالخ اهفيرصتو ةطنحلا نم ةنيعم ةقفص ءارشل
 ةطوبضمو ةقيقد تالجس ذاختاب همزليو كلذ ىلع كنبلا هعم

 مل نإو ءاهيلع ةبراضملا تعقو يتلا ةقفصلا كلن دودح يف

 هلمع عومجم ىلإ ةبسنلاب ةطوبضم تالجسس ليمعلا ىدل نكي
 ىلع كنبلا عم صخشلا قافتا ةلاح يف اذه .يراجتلا

 صخشلا ءاشنإ ةلاح يف اًمأو ؛ةددحم ةيراجت ةقفصب ةبراضملا

 يف لمعلا نوكي نأ دب الف ةبراضملا ساسأ ىلع يراجت لحمل

 اًمأو .ةطوبضملا تالجسلا ساسأ ىلع هلك يراجتلا لحملا

 لماعلا ناك اذإ اميف نكمم وهف ينوناق بساحمب مازلإلا
 ارجات وأ ةمهاسم وأ ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش براضملا

 تالحم نوئشني نيذلا عانصلاو راجتلا راغص يف اًمأو ارك

 وأ يوبراللا كببلا عم ةبراضملا ساسأ ىلع ةريغص ةيراجت

 نأ كنبلا ناكمإبف ةددحم ةئيعم تاقفص ىلع كنبلا مهعم قفتي

 تابراضملا كلت عومجم تالجسل رثكأ وأ ًاينوناق ًابساحم نيعي

 . عيزوتلا لبق ةبسنلا بسح اهحابرأ عومجم نم هروجأ عطتقيو
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 لاصتالا يف قحلا ليمعلل نوكي نأ ىلع ؛ضرغلا اذهل

 . ايرورض كلذ ناك اذإ ىنوفلتلا

 .هفورظو هسفن لمعلاب ةصاخ طورش كانهو

 ةغيصب اهديدحت نكمي ال هرخآ ىلإ لمع نم فلتخت

 . ةماع

 عدوملا ىلإ ةبسنلاب لكوتلا طورش رفوت ىدلو

 دعب ةبراضملا يف طيسوك هرودب كنبلا موقي رمثتسملاو

 ًابلاط لماعلا مدقت يذلا عورشملا ةيحبر سردي نأ

 فورظلا فلتخم ءوض ىلع ةبراضملا قيرط نع هليومت

 . ةيعوضوملا

 ةبراضملا ريفوتل ًادهاج ىعسي نأ كنبلا ىلعو

 ةتباثلا عئادولا رامثتسا ليجأت هل زوجي الو «ةحجانلا

 ةيسانملا ةصرفلا ةئيهت يف لهامتلا الو اهملستي يتلا

 يف ةيدقن ةلويس ريفوت دصقب اهب ةحجانلا ةبراضملل
 لاومأ ىلع ةصاخلا هلاومأ رامثتسال ًاراثيإ وأ «هتنازح

 .نيعدوملا

 ًأمّيق ًاثحب ةقباسلا ةساردلاب قحلن ةدئافلل ًامامتإو

 كونبلا ماكحأ

 (ةصروبلا) ةيلاملا قاوسألاو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دمحم نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ

 :باتكلا تاعوضوم

 كونيلا ىف ةيوبرلا تالماعملا ةلكشم تاجلاعم ١

 تالماعملا ىلإ ًايرظن اهليوحتو «ةيدقنلا تاسسؤملاو

 . مالسإلا يف ةعورشملا

 : ةيلاتلا رصانعلاب طبترم ةيرظنلا هذه قيبطت - ”
 ةعيبط يف كونبلا رود نم للقت ال ليوحتلا ةيلمع أ



 نمل

 ةيراجتلا ةكرحلا ىف اهتاطاشنو « ةيداصتقالا ةايحلا

 .ةيلاملا اهدئاوفو

 مكحب لكك نيملسملا ةفيظو قيبطتلا ةيلمع ب
 .ىلاعت هللا مامأ مهتيلوؤسمو ؛مالسإلاب مهداقتعا

 نيملسملا ةلاصأ ىلع لدت قيبطتلا ةيلمع  ج

 .ةنسلاو باتكلا نم ةرمتسملا مهتاعيرشت يف مهلالقتساو

 تناوج فلتخم ىف ةيديلقتلا ةيكنبلا تامدخلا *“ 

 عيرشتو «ةيدزقلاو ةيعامتسالا نانستالل ةيداصتقالا ايلا
 . ةيعرشلا ةيحانلا نم تامدخلا هذه

 قاروألا يف ةلثمتم يهو :تادنسلاو مهسألا  ؛

 ةيمسا ةميقب ةمهاسملا تاكرشلا اهردصت ىتلا ةيلاملا

 ماكحأ جيرختو «علسلا رئاسك اهراعسأ رّيغتتو «ةددحم

 . ةيعرشلا ةيحانلا نم اهلوادت

 («تاصروبلا) ةيلاملا قاوسألا يف لماعتلا 5

 . ةيعرشلا رظنلا ةهجو نم همكحو

 :ةمدقم

 كونبلا يف اهباحصأ اهعدوي يتلا غلابملا

 اهنأ وأ ءيهقفلا ىنعملاب عئادو يه له .فراصملاو

 هجو ىلع فراصملاو كونيبلااهكلمت ةيوبر ضورق

 ؟لثملاب نامضلا

 ةعيدولا موهفم ةظحالم نم انل دب ال هنإ :باوجلاو

 ةعيدولا نإ لوقنف .ًاقيضو ةعس هدودحو يهقفلا ىنعملاب

 ىمسملا نيمألا دنع لام عاديإ نع ةرابع يهقفلا ىنعملاب

 لاومألا ىلع قبطنت ال ددحملا موهفملا اذهب يهو

 ةحومسم كونبلا نأ ساسأ ىلع « كونبلا ىدل ةعدوملا

 نايعأب اهليدبتو تءاش ام اهب فرصتلاب اهباحصأ لبق نم
 ىنعملاب ةعيدولا موهفم عم مجسني اال اذهو «ىرخأ

 . ىهقفلا

 ال ةيفرصملا عئادولا نأ مالعألا ضعب ركذ انه نمو

 اهدئاوف جرخت ثيحب «ةيقيقح عئادو اهنوك ريوصت نكمي
 كلاملا نأل كلذو «ضرقلا ىلع ةيوبر دئاوف اهنوك نع

 حامسلا نذإلا اذهب دارُي الو ءاهب فرصتلاب كنبلل نذأي

 الإو ءاهبحاص كلم يف ةعيدولا ءاقب عم فرصتلاب كنبلل
 نوناقب كلاملا ىلإ حبرلاو نمثلا دوعي نأ ٍذئنيح مزل

 روكذملا نذإلاب داري لب ؛كنبلا ىلإ ال ةضواعملا

 نامضلا هجو ىلع ةعيدولا كلمتب كنبلل حامسلا

 يتلا دئاوفلا نوكتف هيلعو «ضرقلا ىنعم وهو ؛لثملاب

 ةملكبو «؛ضرقلا ىلع دئاوف عدوملا ىلإ كنبلا اهعفدي
 نم هدنع ةعدوملا لاومألا يف كنبلل فرصتلا ةحابإ نإ

 لاومألا كلت كلمت يف ةحابإ يه امنإ ءاهباحصأ لبق

 حمسو نيمألل نذأ اذإ لاملا بحاص نإف ءاهلثم نامضب

 هنم نذإلا هانعم ناك ءالقان افرصت هيف فرصتلاب هل

 .لثملاب نامضلا هجو ىلع لاملا كلمتب

 نوكي هدنع ةعدوملا لاومألل كنبلا كلمت نإ مث

 :نييلاتلا نيقيرطلا دحأب

 ضارقإ دصقي ناك ةيادبلا نم عدوملا نإ :لوألا
 نامضلا هجو ىلع هل اهكيلمت :يأ .ةعيدولل كدبلا

 عدوم لك ناهذأ يف زكترملا وه ىنعملا اذهو ؛لثملاب

 هنيمضت هئارو نم عفاذلا نأل ؛كنبلا يف هلام عدوأ

 .هكلم يف هنيع ءاقب ال لثملاب

 فرصتلاب كنبلل نذأ دق هنأ امب عدوملا نإ :يناثلا

 هذرم نوكي ةلاحم الف ؛لقانلا فرصتلا ىتح ةعيدولا ىف

 نامضلا هجو ىلع كلمتلاب هل حامسلاو نذإلا ىلإ
 .اناجم ال لثملاب

 ءاوس : يأ ًاعيمج ةيفرصملا عئادولا نإ : ةصالخلاو

 تسيل يهف «ةتباثلا ّمأ ةكرحتملا عئادولا نم تناكأ

 اهكلميف كنبلل ةيوبر ضورق يه لب «ةقيقح عئادوب
 امنإ اهيلع عئادولا قالطإو «نامضلا هجو ىلع كنبلا

 هيف مهلاومأ عاديإ يف سانلا ءارغإ عفادبو ةيانعلاب وه

 .راخدالاب مهل ًاديوعتو فلتلا نم اهل ًاظفح

 ىنعملاب عئادو «عئادولا هذه نأ ريوصت نكمي ؛معن

 نذإلا نإو ءاهباحصأ كلم يف ةيقابو ًاتوبث يهقفلا
 مدرملا ةيكلست ظافتستالا عم رش امتإ اهف فرصتلاب
 ضرقلاب ال «عئادولا كنبلا نامض قيرط نم ةعيدولل



 مالسإلا يف يوبراللا كنا
 ةمذ نم لقنلا ىنعمب الو ءاهباحصأ كلم نع جرخت يكل

 كلم ىلع اهئاقب عم هتيلوؤسم يف اهلعجو كنبلا

 ىلع هنإف ؛ىلماعملا نامضلا نم وحن اذهو ءعدوملا

 : نيوحن

 لقلب هنع ربعيو .«نويدلا بابب صتخم :امهدحأ

 . ةمذ ىلإ ةمذ نم نيدلا

 نايعألا لمشي لب ءاهب صتخي ال :امهيناثو

 ةدهع يف هلعجو ءيشب دهعتلا وهو ءًاضيأ ةيجراخلا

 هدقاعتو دهعتلا ءاشنإب كنبلا موقي ماقملا يفو «٠ صخشلا

 كلم ىلع اهئاقب عم هتيلوؤسمو هتدهع يف عئادولا

 ةمذ ىلع اهتراسخ نأ ىه دهعتلا اذه ةجيتنو «نيعدوملا

 يديلقتلا ماظنلا عم مجسني ال ريوصتلا اذه نكلو

 ماظنلا كلذ ىضتقم نإف ءفراصملاو كونبلا يف يوبرلا

 ةجراخو «ةيوبر ضورق ًاعيمج اهيدل ةرفوتملا عئادولا نأ
 هجو ىلع كونبلا كلم يف ةلخادو نيعدوملا كلم نع
 ةقيقح عئادو نوكت نأ نكمي الو «لثملاب نامضلا

 دوعي نأ ةقيقح عئادو اهنوك مزال ذإ «يهقفلا ىنعملابو

 ىلإ هدوع نإف .كنبلا ىلإ ال عدوملا ىلإ اهحبرو اهنمث

 ةيانع ىلإ ةجاحب عدوملا كلم يف اهسفن ءاقب عم كنبلا
 يأ وأ نامضلا دقع نمض يف طرش عوقو يهو «ةدئاز

 يف كنبلا طرتشي نأب «عدوملاو كنبلا نيب رخآ دقع
 طرش وحنب هل اكلم نمثلا نوكي نأ عدوملا ىلع هنمض

 ىلإ هلاقتنا لوط يف هيلإ لقتني هنأ ىنعمب «ةجيتنلا
 لطاب هنإف هتادحا نإ در 4 :يدعبس ال .عدوملا

 نم اذه ىلع دب ال ًاضيأو ؛ةضواعملا نوناقل فلاخمو

 هنأ :ىنعمب «عدوملا ىلإ كنبلا هعقد يذلا غلبملا ءانثتسا

 غلبملا ىلع ديزي امل ًاكلام نوكي نأ هيلع طرتشي

 .روكذملا

 ةيرظنلاو ريوصتلا اذه قيبطت ضارتفا نإ : ةجيتنلاف
 ذإ ؛ديدج ماظنب يديلقتلا يكنبلا ماظنلا ليدبت يعدتسب
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 قيبطت نكمي ال كونبلا يف ماظنلا كلذ ءاقب ضرف عم

 . ةيرظنلا هذه

 ماظنلا نع ةليدب نوكت نأ ةيرظنلا هذه حلصت .معن
 اذه ىلعو ؛فراصملاو كونبلا ين يوبرلا يديلقتلا
 ةديدج لئادبب يديلقتلا يكنبلا ماظنلا ليدبت انناكمإبف

 : ةيلاتلا غيصلا يف ةلثمتم يهو ءعرشلل ةقباطم

 ١ ةيراضملا دقع .

 .ةكراشملا دقع - ؟

 . ةحبارملا دقع

 .ةلاكولا دقع

 .ملسلا دقع 6

 يف ىلكلا اهلثمب ةيصخشلا ةيدقنلا قاروألا عيب ١

 ثوحبلا نمض يف عيمجلا حرش يتأيو ءاهريغو ةمذلا

 . ةمداقلا

 اهماظنب فراصملاو كونبلا نأ كلذ نم صخلتي

 ىلع اهدنع ةعدوملا لاومألا كلمت يوبرلا يديلقتلا

 .نامضلا وحن

 هكلمت طبتريف ًايموكح ناك اذإ كنبلا نأ لأست دقو

 نم عرف هنأ ساسأ ىلع ؛ةموكحلا كلمتب لاملل

 لوقن الو كلمت ال ةموكحلا نأ ضورفملاو ءاهعورف
 . كلذب

 ةيصخش تاذ ةيلام ةهج كنبلا نإ :باوجلاو |

 ةلاكولا ناونعب ال همسابو هسفنب لاملا كلميف . ةلقتسم

 هفرصت ذوفن فقوتي يكل ؛هيلع ةيالولا وأ هريغ نع
 الف اذه ىلعو :ةرالولا نأ ةلاكولا تابثإ ىلع هكلمتو

 نإ :ةملكبو «ةمدقم يأ ىلع لاملل كنبلا كلمت فقوتي

 ناكأ ءاوس ءًائيش كلمتي نأل لباق هسفن يف كنبلا

 كلذ نوكي الو .دهجلا لذبو ءاليتسالاب مأ كيلمتلاب

 .هنع عنمي عنام كانه الو «ءيشب اطورشم

 لمعت ةيلآ ةيصخش اهنإف ةموكحلا فالخب اذهو

 وأ ؛مهل ةلثمملاو ةيعرلاو ةلملا نع ةلاكولا ناونعب

 ىلع اّمِإ فقوتي كلذ لجأ نمف ؛مهيلع ةيالولا ناونعب
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 ىلع وأ .ًاعيمج مهلبق نم ةليكو ةموكحلا نأ ساسأ

 اهكلمتو اهتافرصت ذوفن كلذك «مهيلع ةيلو اهنأ ساسأ
 ءاليتسالاب مأ ءريغلا لبق نم كيلمتلاب ناكأ ءاوس لاملل

 دحأ رفوت ىلع فقوتي امهوحنو ةزايحلا وأ ؛ءايحالا نم

 نإ ثيحو .ةيالولا وأ ةلاكولا اَمأ :اهيف نيرصنعلا نيذه

 دالبلا يف ةرضاحلا تاموكحلا يف رفوتم ريغ امهنم ًائيش
 تناكأ ءاوس ةذفات اهتاقرصت نوكت الق“ العف ةيماللسإلا

 دودسلا ءاشنإو ىضارألا ءايحإك «ةيداصتقالا نيدايملا ىف

 ةيرهاظلا نم ينل نداعملا جارختساو هايملا 00

 لماعملا ءاشنإو ةيعيبطلا تاورثلا ةزايحو ةينطابلاو
 .ةيرادإلا نيدايملا يف تناك مأ ءامهريغو عناصملاو

 قفارم فلتخم يف مهراجئتساو صاخشألا مادختساك

 طونم ًافيلكتو ًاعضو تافرصتلا كلت ذوفن نإف ؛«ةموكحلا

 ًالإو ؛كلذك مهيلع ةيالولاب وأ ًاعيمج مهنع ةلاكولاب اَمِإ
 . ةيعرشلا رظنلا ةهجو نم اهل ةميق الف

 نوكي نأب ةيمالسإ ةموكح ةموكحلا تناك اذإ معن

 اهنم يتلا طورشلل عماجلا هيقفلا يلولا اهسأر ىلع
 يتلا «عرشلا ةرئاد دودح يف اهتافرصت تناك «ةيملعألا

 طوطخلا ساسأ ىلع .هيقفلا ىلولا لبق نم تددح دق

 ةدفاناةكتلاو تاكل نيب ةدمستملا البال ةباعلا
 .افيلكتو اعضو :يأ اقلطم

 ظوحلمو ةلقتسم ةيلام ةهج كنبلا نإ :ةجيتنلاف

 ةلقتسم ريغ ةيلآ ةهج ةموكحلا امديب «يمسالا ىنعملاك

 لبق نم ةلثمم اهنأ ةتكنب «يفرحلا ىنعملاك ةظوحلمو

 الف اذه ىلعو «ةيالولا وأ ةلاكولاب اَمإ يهو .بعشلا
 ةعدرملا مئادولا كلمت فراصيعلاو كلوننلا نأ فا ةهبش

 «ضرقلا ىنعم وهو ؛لثملاب نامضلا هجو ىلع اهدنع

 ءاهريغو ةحنملاو ضارقإلاب اهيف فرصتلا ةيرح اهلو

 ًاضرق كنبلا نع ذوخأملا لاملا نأ كلذ ىلع بترتيو

 كلم لب .هكلام لوهجملا لاملا نم سيل ةحنم وأ ناك

 ىف امك نامضلا هجو ىلع امإ كنبلا كيلمتب ذخآلل

 ماجا بلغ نب دب لوح وكلا يفكك اناجماول يقرا

 لوهجم ماكحأ بيترت نأ ةملكبو «كلاملا لوهجم

 ةقيقح عئادو هدنع عئادولا نوكب طونم هيلع كلاملا

 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 ريوصت نكمي ال هنأ ّرم دقو ءاهباحصأ كلم يف ةيقابو
 كونبلا يف يديلقتلا يكنبلا ماظنلا ءوض ىلع كلذ
 .فراصملاو

 ةيحان نم مارحلاب ةطلتخم كنبلا لاومأ نوكت معن
 ىلع كنبلا اهذخأ يتلا دئاوفلا نأ يهو ءىرخأ

 نوكتف هيلعو ءاهباحصأ كلم يف ةيقاب يهف «ضورقلا
 نل]ةناونلا لين ةنيهانإ كيس: ان طلقتمهلاومأ
 لاملا نأ كلذ ةجيتن نوكتف «ةليلق لاومألا سوؤر

 ضرتقملا ملع نإف ءًاضرف ناك نإ كنبلا نم ذوخأملا

 «بسحف هيلإ ةبسنلاب ضرقلا لطب هيف مارحلا دوجوب
 لوهجملا ةلماعم هعم لماعي نأ ٍذئنيح ضرتقملا ىلعو

 ًاريقف ناك نإو «ءارقفلل هب قدصت ًاينغ ناك نإف ءهكلام

 دوجوب ملعي مل نإو ؛هبحاص لبق نم ةقدص هلبقي نأ هلف

 نإو هيلع ءيش الو هلك يف ضرقلا ٌحص هيف مارحلا

 نإ هب قدصت اهيف مارحلا دوجوب ملع نإف ؛ةحنم ناك

 مارحلا دوجوب ملعي مل نإو «ةقدص هلبق الإو ؛ًاينغ ناك

 دراوملا فالتخاب فلتخي اذهو ؛هيلع ءيش الف هيف

 .يلك طباض كلذل سيلو

 ةيوبرلا تالماعملل ةيعرشلا لئادبلا

 ةيديلقتلا ةيوبرلا تالماعملل ةيعرشلا لئادبلا

 ةيدقنلا تاسسؤملاو كونبلل

 فراصملاو كونبلا ماكحأ يف ةقّمعمو ةعيرس ةرظن

 : ةيمالسإلا ةيهقفلا تاجيرختلا ءوض ىلع

 مهأ نم ةيدقنلا فراصملاو كونبلا نأ يف بيرال

 رود اهلو .لكك ملاعلا يف ةيلاملا تاسسؤملا ربكأو

 الكش اهريوصتو ةيراجتلا تاكرحلا ميعدت يف يساسأ

 ةراجتلا نم ةيداصتقالا ةايحلا ةيملت يفو ءاممعو
 تاليهستو تامدخ ميدقتو فو لا دل قالا

 ةيسيئرلا اهفادهأ قيقحتل اهلاكشأو اهناولأ ةفاكب اهئالمعل
 ال ةيداصتقالا اهتامدخ نم ةعومجم نإ ثيحو «ةيداملا

 كلذلف ءاهماكحأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ةعيبط عم قفتت
 عم قفتت يتلا اهل لئادبلا داجيإ داج لكشب لواحن

 ةهجو نم ًايهقف اهتامدخ جيرختو «ةيحان نم ةعيرشلا



 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 للقي نأ نود نم اذه «ىرخأ ةيحان نم ةيعرشلا رظنلا

 اهتاكرحو اهتيمنتو ةيداصتقالا اهتاطاشن يف اهنأش نم
 .ةبولطملا اهفادهأ قيقحتو ةيراجتلا

 يتلا ةيساسألا تامدخلاو فئاظولا ميسقت نكميو

 :نيعون ىلإ فراصملاو كونبلا اهسرامت

 :لوألا عونلا

 فلتخمب اهئالمعل ةيوبرلا ضورقلا كونبلا ميدقت

 ًاراشتنا اهرثكأو اهتامدخ ربكأ نم ىهو ءاهناولأو اهلاكشأ

 . مويلا ملاع يف

 :يناثلا عونلا

 وأ ةيراجتلا تارامثتسالاو ؛ةيداصتقالا نيدايملا فلتخم

 اهنمو ءاهريغ وأ ةيئاشنالا وأ ةيعارزلا وأ ةيعانصلا

 تاكيشلاو تاللاوحلا لثم ةدعاسملا ةيفرصملا تامدخلا

 حتفو «ةيجراخلا وأ ةيلخادلا تاباسحلاو ةيحايسلا

 .اهريغو نامتئالا ةقاطب رادصإو تادامتعالا

 لوألا عونلا

 فلتخمب اهئالمعل ةيوبرلا ضورقلا كونبلا ميدقت
 اهلاكشأ

 داجيإ ىلإ نمز ذنم مالسإلا ءاهقف راظنأ تهجتا
 نع اليدب فراصملاو كونبلا يف عرشلل ةقباطم لئادب
 انناكمإبو ءعرشلل فلاخملا يوبرلا يديلقتلا ماظنلا

 فراصملاو كونبلا يف يوبرلا يديلقتلا ماظنلا اذه ليدبت

 عرشلل ةقفاوملا لئادبلا نم ةعومجمب ةيمالسإلا دالبلا يف

 : يلي امك يهو يمالسإلا جيرختلاب
 لوألا ليدبلا

 ءاملع راظنأ هيلإ تهجّنا ام لوأ وهو ةبراضملا دقع

 يديلقتلا ماظنلل لئادب دوجو نع مهثوحب يف نيملسملا

 ةركفلا هذه نأ لقن دقو «فراصملاو كونبلا يف يوبرلا

 .ةيمالسإلا كونبلا ضعب يف اريبك احاجن تّملت دق

 : طاقن ةدع ةسارد بلطتي هحاجنو

 :ىلوألا

 يمالسإلا يهقفلا حلطصملا يف ةبراضملا دقع نإ

 لماعلاو لاملا بر وهو كلاملا نيب صاخ دقع

 سأر نوكي ةراجت دمع ءاشنإب ناموقي امهنإف ءرمثتسملا

 ناددحيو ؛طورشب يناثلا نم لمعلاو لوألا نم اهلام

 نوكي ًابلاغو «ةيوئم ةبسنب حبرلا نم امهنم لك ةصح
 نوكي دقو «ةرشابم لماعلاو كلاملا نيب دقعلا اذه ءاشنإ

 كلاملا نع ليكوو ءامهنيب طيسولا وهو ثلاث ةطساوب

 نوكي ماقملا يفو ؛لماعلا نيبو هنيب دقعلا اذه ءاشنإ يف

 ميدقت يف عدوملا نع ليكو هنإف ءطيسولا وه كنبلا
 عدوملا نيبو مهنيب ةبراضملا دقعل ءالمعلل هلاومأ

 ةبسنب حبرلا نم امهنم لك ةصح نييعتو ؛طورشب

 . هيوئم

 :ةيناثلا

 نع ًاليدب هنوك فصوب  ةبراضملا دقع حاجن نإ
 ةيداصتقالا ةايحلا ةيمنت يف يوبرلا يديلقتلا ماظنلا

 ةقثلا رصنع زيزعتب طبترم  اهريغو ةيعارزلاو ةيعانصلاو
 : ةثالثلا ءاضعألا نيب ةنامألاو

 تابقعلا ليلذتو ؛طيسولاو ؛لماعلاو «كلاملا

 طورش ضرفب طبترم وهو ءاهقيبطت نود قئاوعلاو
 . ةثالثلا ءاضعألا نيب ةينامتئا

 خانملا ريفوتب ًادهاج كنبلا نوكي نأ :لوألا

 يف لهاجتي الو ؛هئالمع عم ةبراضملا دوقعل بسانملا
 ءاهداجيإو دوقعلا كلت ءاشنإل هل ةحاتملا صرفلا ةئيهت

 . هدنع ةعدوملا لاومألا رامثتسا ريخأت يف حماستي الو

 يف قوسلا عاضوأل ةقدب كنبلا ةبقارم :يناثلا

 ءايملاعو أايلحم اهيف راعسألا تابلقتو بلطلاو ضرعلا
 . مهعم دوقعلا ءاشنإ يف لبقتسملا يف اهعاضوأ نسحتو

 تارتف ىلع ةبراضملا لاومأ سوؤر ةتزجت :ثلاثلا

 . هتنامأو لمعلا يف هناقتإو براضملا ةيدج ىلع دكأتلل

 لماعلا يف ةنامألاو ةقثلا رصنع زيزعت :عبارلا
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 هلمصن ناك نتف الو" «لومحلا كتبا دل“ فراتقملا

 ريصقتلاو ريوزتلاو شغلاو ةراجتلا يف ةنايخلا دض

 يفكت ال اهدحو نيناوقلا نإف « حابرألا ءافخإو يّدعتلاو

 ةنامألاو قالخألا نم ةلوقعم دودح هيف رفوتت ملام

 ىلع اهتظفاحمك ريغلا لاومأ ىلع ظفاحت ىتلا ةقاثولاو

 ْ . هلاومأ

 لاجم يف ةقباس ةربخ لماعلل نوكت نأ : سماخلا

 .يفرحلاو ينهملا رامثتسالاو ةعانصلاو ةراجتلا

 موهفم نع ةلماكتم ةسارد كنبلا مدقي نأ : سداسلا

 ءاداريتساو اريدصت ءاًميضو ةعس هدودحو ةراجتلا

 تارشؤملاو بلطلاو ضرعلا يف قوسلا عاضوأ ةساردو

 براضملا لماعلا ىلعو ءاهعاضوأ نسحت ىلإ ريشت يتلا

 عاضوأ يف ةربخلا نم هيدل ام كنبلا عم لدابتي نأ

 طورشلا نم هيلع كنبلا يلمي امل عضخي نأو ؛قوسلا
 اهجئاتن ردقي نأ كنبلا ةعاطتساب نوكت يكل دويقلاو

 .اهيف رطاخملا نم بنجتلل اهيلع رطيسيو

 ءاقبإب يعرش مزلمب عدوملا كنبلا مزلي نأ :عباسلا

 حيتي يكل هفرصت تحت الثم ةنس نع لقت ال ةدم هتعيدو

 بعلتو «لمع لجر عم ةبراضملل اهميدقتل ةصرفلا هل
 . رامثتسالا يف اهرود

 «ةبراضملا يف لماعلل لوحملا كنبلا دييقت :نماثلا

 لوقعمو نيعم دح نع روجألاو فراصملا زواجتت ال نأب
 .دئازلا نامض هيلعف ًالإو «هيلع قافتالا متي

 ةفاكب هديوزت لماعلا ىلع كنبلا طرتشي :عساتلا

 ةعاس نم ةبراضملا ةيلمع ةرود ريس نع تامولعملا

 دودح نعو «ةداملاو عئاضبلا ءارش ةعاس ىلإ اهذيفنت

 اهتيمكو نيرعسلا نيب توافتلاو ءارشلا تقو اهرعس

 ناكمإبو ؛ةبراضملا دوقع ةدم ءاهتنا ىلإ اهتيفيكو
 اهيلع ةرطيسلاو تامولعملا هذه ىلع ةظفاحملا كنبلا

 «ةيحان نم هيدل ةرفوتملا ةثيدحلا ةيلآلا لئاسولاب
 ًالوزنو ًادوعص ةدملا هذه يف قوسلا عاضوأ ىلعو

 اذإ طورشلا يف ديزي نأ كنبللو «ىرخأ ةيحان نم
 .ةحلصم ىأر

 :ةكلاثلا

 زاجنا يف نيعدوملا لبق نم ليكو هنأ امك كنبلا نإ

 نيب ةكرشلا ءاشنإ يف مهلبق نم ليكو «ةبراضملا دوقع

 دعب موقي كلذ دعبو «ةعاشالا وحنب اعيمج مهعئادو

 سأر نوكيف ٍذئنيحو «عئادولا عومجم نم ةبراضملا
 اذهو «لكلا نيب اكرتشم ةبراضم دقع لك ىف لاملا

 ءايرظاكم ليلغو ةيراضنلا حاجت نيعدوملا هل روعي
 دوقعلا هذه مامت يف نارسخلا لامتحا نأ ساسأ ىلع

 نإو عدوم لك ةعيدو نأ ةملكبو «ةداع لمتحم ريغ
 لقتنت الو ءاهل اهبحاص ةيكلمب ةظفتحم لظن تناك

 لإ «ةيوبرلا كونبلا يف لاحلا وه امك كنبلا ىلإ اهتيكلم
 كنبلا لب «نيرخآلا عئادو نع ةلزعنم ىقبت ال اهنأ

 ءارجالاب موقي لكك اهباحصأ نع هتلاكو ىضتقمب

 ًاعاشم ًاكلم عئادولا عومجم لعج وهو ؛يعرشلا

 نم عدوم لك ةصح نوكتف هيلعو ؛«نيعدوملا عومجمل

 لام سأر نأ كلذ ةجيتنو ؛هتعيدو ةبسنب عومجملا اذه
 .هتعيدو ةبسنب عيمجلا نيب كرتشم ةبراضم لك

 :ةعبارلا

 ساسأ ىلع «ةنومضم ةيوبرلا كونبلا يف ةعيدولا نإ
 يف تسيل كونبلا كلت اهيلع لصحت يتلا عئادولا نأ

 اذإف .ءضورق يه امنإو .يهقفلا ىنعملاب عئادو ةقيقحلا
 اذهلو «ةمذلا يف اهلثمب ةنومضم يهف كلذك تناك

 ىلع دئاوف اهيلع نوعدوملا اهاضاقتي يتلا غلابملا حبصت

 عئادو اهنأ امبف ةيوبراللا كونبلا يف اًمأو «ضرقلا

 نوكت الف ءاهباحصأ كلم يف ةيقابو يهقفلا ىنعملاب

 زيزعت لجألو كنبلل نكلو «ةيحانلا هذه نم ةنومضم
 ةعيدولا نامضب موقي نأ «يمالسإلا هماظنب نيعدوملا ةقث

 لام سأر ةراسخ لاح يف عدوملل ةلماكلا اهتميقب

 هنأ رابتعاب «.كلذب كنبلا مايق نم عنام الو ءعورشملا

 زاوج مدعب لاقي يكل لماعلا رود ال طيسولا رود بعلي
 دصقنو ؛ةبراضملا دقع ىف لاملا سأر لماعلا نامض

 دنع ةعيدولا ةجيقب عورملل كيبلا دهعت نادبلا اذهب

 نودب تفلت وأ  ةبراضملا دقع يف اهيلع ةراسخلا عوقو



 . هريصعتو لماعلا نم طيرفت

 : نيوحن ىلع روصتي يلماعملا نامضلا نإ : ةملكيو

 وه اذهو ةمذ ىلإ ةمذ نم نيدلا لقن :امهدحأ

 هدرومو «ناهذألا يف زكترملاو ءاهقفلا نيب روهشملا

 ةيلوؤسم ىف هلعجو ءىشب دهعتلا رخآلاو «ةهصاخ نيدلا

 هتمذ لاغتشا ىلإ فاطملا ةياهن ىف هذرمو «صخشلا

 ىنعم اذهو «ةميقلا وأ لثملا نم فلتلا ريدقت ىلع هلدبب

 نايعألاو نويدلا يف روصتي وهو .ًافرع نامضلل رخآ

 .ًاعم

 ةمذ نم نيدلا لقن هانعم سيلف :ىلوألا يف اَمأ

 لطاب هنإف «ةمذ ىلإ ةمذ مض الو نماضلا ةمذ ىلإ نيدملا

 ةمذ يف هئاقب عم نيدلا ءادأب دهعتلا هانعم لب ءًاعرش

 ال هنإف ؛تاكيشلل كدبلا لوبق ليبقلا اذه نمو ؛نيدملا

 مضلا الو ؛هتمذ ىلإ نيدملا ةمذ نم نيدلا لقن هب دصقي

 هدهعت وهو نامضلل رخآ ىنعم هب دصقي لب «لطاب هنأل
 نيدملا ةمذ يف هئاقب عم ًاجراخ نئادلا ىلإ نيدلا ءادأب

 نأ نئادلل نإ دهعتلا اذه ةجيتنو ؛هتمذ ىلإ هلاقتنا مدعو

 هتبلاطمو ءادألا نع نيدملا عنتما اذإ كنبلا ىلإ عجري

 .هب هدهعت ساسأ ىلع كلذب

 لفكتب صخشلا دهعت هانعم نألف ةيناثلا يف اَمأو

 نأل ءاهيلع اهعونو ةلاح يف اهكرادتو نيعلل ةراسخلا

 ىلع ةراسخ ربتعي لاملا فلت نوك ةدعاقلا ىضتقم

 لفكتب هريغ دهعت اذإ نكلو «هريغ ىلع ال كلاملا

 «هكلام ىلع ال هيلع ناك .تععقو اذإ اهكرادتو هتراسخ

 عدوملل دهعتي كنبلا نإف «ليبقلا اذه نم هيف نحن امو

 لاح ىف اهلدبو اهعوقو لاح يف هتعيدو ةراسخ لفكتب
 كنبلا دهعت اذإف «لماعلا نم ريصقت نود نم اهفلت

 هتعيدو نأب ءعدوملا ةقث تززع دقف كلذل طيسولا

 .اهقلت ةلاح يف هيلع ةراسخلا درت الو ةنومضم

 بصاغلا نإف ءبصغلا باب يف نامضلا ريظن اذه

 ام اهكلام ىلإ ةبروصغملا نيعلا سفن ءادأب ًاعرش مزلم
 ةلاح يف ةميقلا وأ لثملا نم اهلدبو ؛ةدوجوم تماد
 نوكي بصغلا باب يف نامضلا نأ رمألا ةياغ ءاهفلت

 ضخ

 ال طرشلاو لعجلاب نوكي ماقملا يفو ؛ةدعاقلا ىلع

 . ةدعاقلا ىلع

 ىلع ةيوبراللا كونبلا اهاضاقتت يتلا دئاوفلا نإ

 اهئالمع عم ةبراضملا دوقعب عئادولا رامثتسا

 نع لقت ال «ةمدقتملا طورشلا ءوض ىلع نيرمثتسملاو

 ضورق ىلع ةيوبرلا كونبلا اهاضاقتت ىتلا دئاوفلا

 داتا كرا باكا 3| اهني الوخزات المع
 يف يفكي رادقملا اذهو ءنسحت يف ةيلحملا وأ ةيملاعلا

 ًافاضم ةيوبراللا كونبلا يف مهلاومأ عاديإل سانلا بلج

 . يسفنلا ينيدلا لماعلا ىلإ

 حابرألا ميسقت

 دقع ىضتقمب لماعلاو كلاملا نيب حابرألا مسقت

 افرط سيل هنإ ثيحف كنبلا اًمأو «ةيوئم ةبسنب ةبراضملا
 نكلو «حابرألا يف هكارتشا دقعلا بلطتي الف .دقعلل

 لماعلاو كلاملا نيب ةبراضملا ةيلمعب همايق نأ امب

 ؛مرتحم لمع اهتياهن ىلإ اهيلع فارشإلاو اهزاجنإو
 نكميو لمعلا اذه ءاقل ةلومع ذخأي نأ هقح نمف

 :هوجوب ًايهقف كلذ جيرخت

 «ةلاعجلا دقع ساسأ ىلع كلذ نوكي نأ :لوألا

 ةبراضملا ةيلمعب همايق كنبلا نم بلطي عدوملا نإف
 الو ددحم لعج ءاقل اهيلع فارشإلاو اهزاجنإو هعئادول

 هلام نم لعجلا ناك نإف ٍذئنيحو ؛وكللذ نم عنام

 ناك نإو ؛هيف لاكشا الف لعفلاب هل كولمملا يجراخلا

 ىرخأو لوهجم هنأب ةرات هيف لكشي دقف حبرلا نم ةصح

 يف هل رثأ ال نيلاكشإلا الك نكلو ءالعف مودعم هنأب
 ال ردقلا لوهجم لعجلا نوك نألف لوألا اَمأ ءماقملا

 لعجلا نوك اهيف ربتعي ال ذإ ؛ةلاعجلا دقع ةحصب رضي

 هدوجو لصأ نوكي ال نأ ربتعي .معن .ردقلا مولعم

 قلطملا لوهجملا نم نوكي ال نأ ربتعي امك :ًالوهجم
 : م ئشلاك

 ةلاعجلا دقع ةحص ىف ربتعي ال هنألف : ىناثلا اًمأو



 ضحي

 نوكي نأب امِإ .دقعلا نيح كيلمتلل ًالباق لعجلا نوكي نأ

 هكلميف لعفلاب لعاجلل ًاكولممو جراخلا يف ادوجوم ًائيش
 ,ةمذلا ىف اتباث أئيش نوكي وأ «ةلاعجلاب هل لوعجملا

 دنع ويعلم سلا كلم الجل لرعسملا نأ كندر
 لمعلا زاجنا دعب كلمي امنإو «لعاجلا نم ةلاعجلا
 نركي نأ دب ال فرظلا اذه يفو ؛ًاجراخ هب رومأملا

 هل ًالباق نكي مل نإو لعاجلا نم كيلمتلل ًالباق لعجلا

 لعجي ناك عدوملا نأ ماقملا يف ضورفملاو .دقعلا نيح

 لصاوو ةبراضملا زجنأ اذإ حبرلا نم ةصح كنبلل
 نوكت فرظلا اذه يفو ءاهتدم ءاهتنا ىلإ اهيلع فارشإلا

 لعاجلل ةكولممو جراخلا يف ةدوجوم حبرلا نم ةصحلا
 .كلذك كيلمتلل ةلباقو ًالعف

 دت هنإف «ًانومضم نوكي ال حبرلا نإ :لأست دقو

 ةصح لعجي نأ عدوملل حصي الف «ققحتي ال دقو ققحتي

 ؟ةلاعجلا دقع يف العج هنم

 ةلقتسم ةبراضم لك ىلإ ةبسنلاب حبرلا نإ :باوجلاو

 ىلإ ةبسنلاب هنأ الإ .نومضم ريغو ًاكوكشم ناك نإو
 ناك اهزاجنإب كنبلا ماق يتلا ةبراضملا دوقع عومجم

 نم ةصح لعج نكمي له لأست دقو «ًةداع ًانومضم
 ؟ال وأ ةبراضملا دقع ساسأ ىلع كنبلل حبرلا

 امنإ ةبراضملا دّقع نأل ؛ نكمي ال هنأ : باوجلاو

 وه امنإو ؛هل ًافرط سيل كنبلاو لماعلاو عدوملا نيب وه

 نمف ٍذئايحو «هيلع فارشإلاو هزاجنإ يف امهنيب طيسو
 يف عدوملا عم لماعلا كارتشا هدافم نوكي نأ يعيبطلا

 جراخ وه يذلا كنبلاك ؛هريغ نود ةيوئم ةبسنب حبرلا
 هنيب ةديدج ةبراضم دقع ضارتفاو ءدقعلا يفرط نع

 . فلخ عدوملا نيبو

 «ةراجالا ساسأ ىلع كلذ نوكي نأ :ىناثلا

 هلاومأل ةبراضملا ةيلمعب مايقلل كنبلا عدوملا رجأتسيف

 . اذه نكلو «ةنيعم ةرجأ ءاقل اهتياهن ىلإ اهيلع فارشإلاو
 لاملا نم ةرجألا عدوملا لعج اذإ ّمتي امنإ جيرختلا

 افي نوب نأب «ةراجالا دقتع قي كيلمتلل لباقلا

 الو ؛هتمذ ىف ًأتباث ًائيش وأ «لعفلاب هل ًاكولمم ًايجراخ

 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 حبرلا نم ةصح ةرجألا لعج اذإ جيرختلا اذه متي

 .ةلوهجم ةيوئم ةبسنب حبرلا نم ةصحلا نإ :لوألا

 .ةرجألا ةيمولعم ةراجألا يف ربتعيو

 نم كيلمتلل ةلباق نوكت نأ ذب ال ةرجألا نإ : ىناثلا

 امنإ ريجألا نأ ساسأ ىلع ءدقعلا نيح عدوملا لبق

 ريغ حبرلا نأ ضورفملاو ؛دقعلا سفنب ةرجألا كلمي

 ةرجألاف «ريجألل عدوملا هكلمي ىتح دقعلا نيح دوجوم

 كرلمملا جراخلا يف أتباث ًائيش نوكت نأ اَمإ دب ال

 حلصت الف ألإو ؛ةمذلا يف ًاتباث ًائيش وأ ؛لعفلاب عدوملل

 . ةرجأ

 «ةجيتنلا طرش ساسأ ىلع كلذ نوكي نأ :ثلاثلا

 ًاكلام نوكي نأ ام دقع يف عدوملا ىلع كنبلا طرتشيف

 ؛ طرشلا اذهب سأب الو ءرهظ اذإ حبرلا نم ةنيعم ةصحل

 يف هكلم يف حبرلا نم ةصحلا لوخد سيل هانعم نأل

 فالخو لوقعم ريغ هنإ لاقي يكل ًءادتبا هروهظ فرظ
 لوط يف هكلم يف اهلوخد هانعم لب ؛ةضواعملا نوناق

 نم عنام الو طرشلا ىضتقمب عدوملا كلم يف اهلوخد

 .كلذ

 .لعفلا طرش ساسأ ىلع كلذ نوكي نأ : عبارلا

 نم ًانيعم ًاغلبم يطعي نأ عدوملا ىلع كنبلا طرتشيف

 .اهيلع فارشإلاو اهزاجنإو هلاومأ ىلع ةبراضملا

 لثملا ةرجأ ساسأ ىلع كلذ نوكي نأ : سماخلا

 نإ مث .لمعلا اذه لثمب مايقلل ءارجألا اهاضاقتي يتلا

 ًاضيأ براضملا لماعلا نم بلطي نأ كنبلا قح نم

 لاومألا ميدقت يهو «ةمدخلا نم هل همدق ام ءاقل ةلومع

 خانملا ريفوتو ةصرفلا ةحاتإو رامثتسالاو ةبراضملل هل

 عاضوأ نع هل تامولعملا ميدقتو ءاهحاجنل بسانملا

 :ىرخأ بناوج كانهو .ةمدقتملا هوجولا

 هئالمع عم ةبراضملا دّمعل تقولا نييعت (اهنم)



 فورظلا بسح ةرم ًالثم رهش وأ عوبسا لك يف هديدمتو

 .هئالمعل كلذ نالعاو ؛«هذدنع ةعمجملا عئادولاو ةيلاملا

 .ةددحم طورشب هيف مهروضح بلطو

 .اهتفرعمو اهتذم ةياهن يف اهتطساوب

 لاومألا سوؤر ةبسن ىلع اهعيزوت ةيفيك (اهنمو)

 . ةبراضملل

 . كلذ ريغ (اهنمو)

 «جراخلا يف ًايلمع اهريغو بناوجلا هذه قيبطت امأو

 ٍدئنيحو ءرومألا هذه يف ةربخلاو نفلا لهأ ديب وهف

 قيبطت ىف ةينف ةئيه مادختسا يوبراللا كنبلا ناكمإبف

 هناكمإب نأ امك «ةبراضملا دوقع نم بناوجلا كلت

 ةرفوتملا ةثيدحلا لئاسولاب ةيقارملل كلذك ةئيه مادختسا

 .هذدنع

 يف ةبراضملا دقع نع ةعيرس ةيوربك ةركف هذه

 ةمرحملا ةيوبرلا ضورقلا نع ًاليدب فراصملاو كونبلا
 .ًاعرش

 :ىناثلا ليدبلا

 نع ًاليكو هنوك ةفصب كنبلا نإف ,ةلاكولا دقع

 بسح هدنع ةعدوملا مهلاومأ يف فرصتلا يف نيعدوملا

 هليمع ضرقي نأ نع ًالدب هلف ,ةحلصملا نم هيف هاري ام

 يف هلكويو ءًالاومأ هيلإ مدقي ةيوبر ةدئافب عئادولا نم
 وأ ةيعانصلا وأ ةيراجتلا وأ ةيصخشلا هتابلطتم ءارش

 اهعيبي ضبقلاو ءارشلا دعبو «هلبق نم اهريغ وأ ةيعارزلا
 لقي ال ًاحبر نمضتي لجؤم نمثب هسفن ىلع هنم ةلاكو

 .يوبرلا ضرقلا يف ةدئافلا رعس نع

 نع ًاليدب يفرصملا ماظنلا يف ليدبلا اذه قيبطتو

 :رومأ رقوت ىلع ينتبي هيف يوبرلا لماعتلا

 :لوألا

 «ءارشلا ىف ليكولا ليمعلا ىف ةنامألاو ةقثلا رصنع
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 :يناثلا

 ىلع هعالطإو ءارشلا ةيلمع ىلع كنبلا فارشإ

 . هتابلقتو قوسلا عاضوأ

 :ثلاثلا

 ةفرعم يف وأ ءارشلا ةيلمع يف ةربخ هل نكت مل اذإ

 يف ةربخلا لهأ نم هعم لسري نأ كنبلا ىلعف «سانجألا

 موقي وه وأ هرظنب هؤارش نوكي نأ امإف ٍذئنيحو «كلذ

 «كنبلا لبق نم عئاضبلاو سانجألا نم هتابلطتمل ءارشلاب

 . لجؤم حبري هيلع اهعيبي مث

 :عبارلا

 ةكرش وأ كلذك ناكم وأ نيعم نمزب هلمع دييقت

 ةيعداكقلا هاري امم اهريغو طاخسلا بنهل ةنماخ
 . ةنامألاو ةقثلا زيزعت يف

 :ثلاثلا ليدبلا

 ضرقي نأ نع ًالدب كنبلا نأ وهو ؛ةحبارملا عيب

 مهتايجاح ءارشب اوموقي يكل ةيوبر ةدئافب هءالمع

 كلت ءارشب هسفنب كنبلا موقي «ةيراجتلا وأ ةيصخشلا

 نمضتي لجؤم نمشب مهيلع اهعيبي مث ًادقن تايجاحلا
 كنبلل نوكت نأ بلطتي ال ةيلمعلا هذه قيبطتو ءًأاحبر
 نم هئالمع تابلطتم ةفاكب ىفت تاعدوتسمو نزاخم

 وأ ةينهملا وأ ةيئاشنالا وأ ةي راجتلا و ةيصخشلا داوملا

 اهئارشب موقي ال كنبلا نأل كلذو ءاهريغ وأ ةيعانصلا

 بغري مل اذإف ٍدئنيحو .«كلذب ليمعلا ةبلاطم دعب الإ
 ةعاضبلا عيبي نأ. ءاف «كنبلا نم ءارشلا مامتا يف ليمعلا

 لهف «عيبلا اذه يف رسخ اذإو ءثلاث فرط ىلإ

 ؟ال وأ ليمعلا ىلع ةراسخلا

 تناك هبلطو هرمأب ناك ثيح ءارشلا نإ : باوجلاو

 عجارت ةلكشم ىدافتت كلذبو «هتمذ ىلع ةراسخلا

 ءارشلا دعو نإف «كنبلا عم مهدوهعب ءافولا نع ءالمعلا

 نمض يف ًاطرش نكي مل اذإ مهل مزلم ريغ ناك نإو هنم

 امل ةعاضبلاو ةعلسلا ءارشب كنبلا مايق نأ الإ ءمزال دقع



 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا 5غ

 رمألا نإف ؛نامضلل ًابجوم ناك مهبلطو مهنم رمأب ناك
 رمألاب ناكأ ءاوس ءهسفن يف ةيلام ةميق هل يذلا لمعلاب

 ىف نامضلا كالم هنأل ,نامضلل بجوم ماعلا مأ صاخلا

 الأ ةمارغلا نامض هيف نامضلا نأ ا «ةلاعجلا باب

 كنبلا ليمعلا رمأ اذإف اذه ىلعو ؛ةضواعملا نامض

 هنم اهءارش هسفن ىلع ًادهعتم عئاضبلاو علسلا ءارشب

 ببسل ءارشلا نع منتما نإف ٍدئنيحو .ةددحيم ةيبسن ةدئافب

 ةراسخلل ًانماض ليمعلا ناك .ءكلذ يف كنبلا رسخو ام

 يف نامضلا جيرخت نكمي :ةملكبو ؛هرمأ بجومب
 ةقيقح نأ ظاحلب ةلاعجلا ساسأ ىلع ًايهقف ماقملا

 :نيأزج ىلإ لحنت ةلاعجلا

 ء«ةيلام ةميق هل يذلا لمعلاب رمألا :امهدحأ

 ءاهديدحتو لمعلا كلذ ءازإب ةرجألا نييعت :رخآلاو

 ءزجلا علسلا ءارشب كنبلا ليمعلا رمأ لكشي ماقملا يفو

 يبسن حبرب هنم اهئارشب هدهعتو «ةلاعجلا نم لوألا
 عجارت اذإ كلذ لجأ نمف ءاهنم يناثلا ءزجلا لكشي

 نم هلمع لثم ةرجأ نمض ؛هنم ءارشلا نع ليمعلا

 .«ىرخأ ةيحان نم اهعوقو ريدقت ىلع ةراسخلاو «ةيحان

 .هرمأ بجومب يناثلاو ةلاعجلا دقع بجومب لوألاو

 ضارقألاب ءالمعلا ةيبلت نع ًالدب كنبلا ناكمإب نإ ةملكبو
 ةيعامتجالاو ةيصخشلا ضارغألا ءارشب مهتيبلت «ةيوبرلا

 ثائألاو ةينكسلا تويبلاو تارايسلاك ةبولطملا علسلا نم

 لاح يف مهنإف ءاهريغو ةيئاشنالا تاودألاو يلزنملا

 مث ءأدقن هسفنل اهءارش كنبلا نم اويلطي اهيلإ ةجاحلا

 رعس نع لقي ال حبر ةفاضإ عم اهفيلكتب مهيلع اهعيبي

 نع اليدب ةحبارملا عيب نوكي نأ حلصي كلذبو ؛«ةدئافلا

 .دراوملا نم ريثك يف ةيوبرلا ضورقلا

 لويز م نمتلا هين اجعل عيب دعس رهو علشلا عب
 نع الدبف اذه ىلعو .دودحم لجأ ىلإ عيبملا ميلست هيف

 ةياغب علسلا ءارشل ةيوبر ةدئافب هءالمع كنبلا ضرقي نأ

 موقي ءاملس ةيصخش ةجاحل وأ راجتالاو رامثتسالا

 ملسلا ضبقو ةدملا ةياهن دعبو «كلذك اهئارشب كنبلا

 ددحم حبر ةفاضإ عم ًالّجؤم فيلكتلا نمثب مهيلع اهعيبي
 ماقم ملسلا دمع موقي انه نمو «ةدئافلا رعس ماقم موقي

 تاكرشلل ليومتلا ريفوتل ةليسوك يوبرلا ضرقلا
 ةيئاشنالا وأ ةيعارزلا وأ ةيعانصلا تاسسؤملا وأ ةيراجتلا

 تاكرشلا كلت تاجتنم ءارشب كنبلا مايق قيرط نع

 ًالدب اهليومتل أدقن اهيلإ نمثلا عفدو ءًاملس تاسسؤملاو

 اهباحصأ ماق تاكرشلا تجتن اذإف ءًايوبر اهضارقإ نع

 اهنمث عفديو .كنبلا نع ةلاكو اهئالمعل اهتاجتنم عيبب
 اهباحصأ نم اهتاجتنم كتبلا ءارش نوكي كلذبو ء.هيلإ

 . ةيوبرلا ضورقلا نع اليدب ءاملس يدقن نمئب

 :سماخلا ليدبلا

 هاضتقمو ءرثكأ وأ نيصخش نيب دقع يهو ةكرشلا

 يعانص وأ يراجت نيعم عورشم يف مهنم لك مهاسي نأ
 فدهب اهرامثتسال لاملا نم ةصح ميدقتب «يعارز وأ

 كنبلا نم ضرتقت نأ نع الدب ةكرشلاو «ةدئافلاو حبرلا
 «لاملا نم ةصحب ةكرشلا ليومت هنم ٍبلطت ةيوبر ةدئافب

 نوكيف «ةكراشملا يف هنم ةمهاسم ةصحلا هذه لثمتو

 لام سأر نوكتيف اذه ىلعو ؛ءاكرشلا دحأ نم كنبلا

 ددحتو «ليمعلاو كنبلا نم ةصح عومجم نم ةكرشلا

 حابرألا مسقتو «ةيوئم ةبسنب ءاكرشلا نم لك ةصح
 لصحي يتلا ةدئافلا نأ يعيبطلا نمو ؛ةبسنلا هذهب مهيلع

 تاكرشلا يف ةكراشملاو ةمهاسملا نم كنبلا اهيلع

 نع لقت ال ءاهريغ وأ ةيعارزلا وأ ةيعانصلا وأ ةيراجتلا
 ةيوبرلا ضورقلا ميدقت نم اهيلع لصحي يتلا ةدئافلا

 ةكراشملا ىلع مدقي ال كنبلا نأ ساسأ ىلع ؛هئالمعل

 امنإو ءاطابتعا ةيرامثتسالا تاكرشلا ىف ةمهاسملاو

 نيمهاسملا ةفرعمو اهحاجن دودح ةسارد دعب اهيلع مدقي
 تاالاجملا يف ةديج ةعمس يوذ نم مهنإو ءاهيف

 ٍذئدنع كنبلا ناكمإبو ءاهريغ وأ ةيعانصلا وأ ةيراجتلا
 وأ ؛ةكرشلا ةرادإ يف هنع ًاليكو ليمعلا سفن لعجي نأ

 .ليمعلا عم اهترادإ يف هنع اليكو رخآ ًاصخش لعجي

 انماضو الوؤسم ليكولا نوكي ال نيتلاحلا اتلك يفو

 . طيرفتلاو يدعتلا عم الإ ةراسخلل



 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 :سداسلا ليدبلا

 .عيبلا ىلإ فراصملاو كونبلا يف ضرقلا ليوحت

 نأ نع الدب كنبلاف «آلثم أيوبر هنوك نع كلذب جرخيف

 ةتس ىلإ ةرشعو ةئامب هليمعل الثم رانيد ةئام ضرقي

 الو ءرهشأ ةتس ىلإ ةرشعو ةئامب هيلع ةئاملا عيبي .رهشأ

 .ابر كلذ يف نوكي

 ال اهنأ امب ةيلاملا ةيدقنلا قاروألا نإ : كلذ نايب

 يكل امهنع ةبئان اهنأ الو .ةضفلاو بهذلا نم نوكت

 ؛نوزوملاو ليكملا نم الو ءامهمكحب ةموكحم نوكت
 اهنأ عم اهنم نمثملاو نمثلا نيب ةاواسملا ربتعت ال كلذلف

 اهنأ امك «ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب يف ةربتعم

 «نوزوملاب نوزوملاو ليكملاب ليكملا عيب يف ةربتعم

 اهنم ديزأب ادقن قاروألا كلت عيب نم عنام الف اذه ىلعو

 اراك نيرشع معتم فركعا اذإ اهك ءًالجؤم ةمذلا يف

 ىلإ ةمذلا يف ًايلك ًارانيد نيرشعو ةسمخب ًالثم ًايجراخ

 :نالاكشإ انهو اذه . رهشأ ةثالث

 :امهدحأ

 ربتعملا نأل ؛ميتلا برق سلا ةنكلو اعقازز:هر# هنأ

 امهنيعب ةرياغم الو نمثملاو نمثلا نيب ةرياغملا عيبلا يف

 يف يلكلا وهو  نمشلا نأ ساسأ ىلع .؛ماقملا يف

 . جراخلا يف نمثملا ىلع قبطني  ةمذلا

 ةرياغملا ًافرع عيبلا قدص يف يفكي هنإ :باوجلاو

 يف ًايلك ًارمأ نمثلاو ةيجراخ ًانيع نمثملا نوك نم ةئشانلا

 ين نمثملا ىلع أاقبطنم نمثلا نوك درجمو «ةمذلا

 نوك نم ةئشانلا امهنيب ةرياغملا يفاني ال «جراخلا

 ضورفملاو «ةيجراخ انيع رخآلاو ةمذلا ىف ايلك امهدحأ

 ال «ةمذلا يف تباثلا يلكلا وم ندتلا نأ ماقملا يف

 «جراخلا يف نمثملا ىلع هنم ةقبطنملا ةصحلا صوصخ

 افرع لاكشإ ال انه نمو ءامهنيب ةرياغم ال هنإ لاقي يكل

 هسنجب يجراخلا يميقلا ءيشلا عيب ىلع عيبلا قدص يف

 نيسرفب ًاجراخ نيعم سرف عيبك «ةدايزب ةمذلا يف يلكلا
 ىلع لدي اذهو «صوصنم هنإف ددحم لجأ ىلإ ةمذلا يف

 .عيبلا قدص يف يفكي ةرياغملا نم رادقملا اذه نأ
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 نإف ؛ضرقلا موهفم ريغ عيبلا موهفم نإ :ةملكبو

 ربتعي اذهلو «ضوعب لام كيلمت يف لثمتم عيبلا موهفم

 ريغ نمثلاو ضوعملا ريغ ضوعلا نوكي نأ هقدص يف
 يجراخ لام كيلمت يف لثمتم ضرقفلا موهفمو «نمثملا

 ةلدابملا ىلإ رظنلا نودب هلثمب نامضلا هجو ىلع
 يف ًادحاو امهلام نوك درجمو ءامهنيب ةضواعملاو

 عيبلا قدص يف رايعملا نأل ؛ًاضرق عيبلا لعجي ال ماقملا

 ةدئاف ديفي دق ناك نإو دج نع هموهفم ءاشنإب وه امنإ

 نأ رابتعاب ًالقتسم ًادقع حلصلا نوكي انه نمو «ضرقلا
 دق هنأ عم ضرقلا موهفمو عيبلا موهفمل رياغم هموهفم
 . ضرقلا ةدئاف ديفي دقو عيبلا ةدئاف ديفي

 :امهيناث

 لاملا ليدبت ىنالقعلا زاكترالا ىضتقمب ضرقلا نإ

 ناردع قدسي تملا نك نسب يحواشم يلشلا

 رلو ليدبتلا اذهل لفكتت ةلماعم لك ىلع افرع ضرقلا
 ديري الو ءضوعب كيلمتلا ناونع اهيف أشنملا ناك
 ىلإ ئدوت ىعلا ةنئاعملا الإ: نهرفلا ةملك نم فعلا
 ْ .ليدبتلا نم وحنلا كلذ

 ذاق :كلذدع سبل زمألا نأ رفاظلا ”باوجلاو
 رأ عيبلا ناونع قدص نإ ؛ماعلا فرعلا ىدل زكترملا

 هيف أشنملا نوكب طونم تالماعملا نم هريغ وأ ضرقلا
 سيلو ًاعيب ناك .عيبلا موهفم ناك نإف «هموهفم دج نع

 ضرق وهف ضرقلا موهفم ناك نإو ؛هريغ الو ضرقب
 .اذكهو ؛«هريغ الو عيبب سيلو

 لاملا نوك ىلع فقوتي ضرقلا موهفم نإ : ةملكبو
 دصقو كلذك ناك اذإ هنإف «ًايجراخ ًايلثم ضرتقملا

 ًآنمث امهدحأ نوك ظاحل نود نم ةمذلا يف هلثمب هنيمضت

 ىلع فقوتي ال عيبلا موهفمو ؛ءضرق رهف انمثم رخآلاو
 نكت مل نإو ضوعب نيع كيلمت نع ةرابع هنإف ؛ كلذ
 كيلمت دصق اذإف «جراخلا يف ةدوجوم ضوعلا وأ نيعلا

 ىف ةيلك ريناند ةرشعو ةئامب الكم ىجراخ رائيد ةثام

 انيق رخألاو اوك انيسدحلا دج نيس كسر ولان ذل

 ضرقلا ناونع هيلع قدصي الو .ًاعيب ناك



 نيرا

 ةيدقنلا قاروألا عيب ةحص نم عنام ال هنإ : صخلتيو

 ًالثم رانيد فلأ عيبك .ةمذلا يف اهنم يلكلاب ةيصخشلا

 عيبو «نيعم لجأ ىلإ ةمذلا يف رانيد نيسمخو فلأب ًادقن

 رهشأ ةثالث ىلإ ةمذلا يف ةرشعب ًالثم ريناند ةينامث

 ىلع .ءضرقلا ناونع كلذ ىلع قدصي ال هنإف ءاذكهو

 دصقو انمثم رخآلاو انمث امهدحأ ظحول هنأ ساسأ

 «عيبلا ناونع الإ اذه ىلع قدصي الو ءامهنيب ةضواعملا

 . ضرقلا موهفم نود هموهفمو

 ليوحت ليمعلاو كنبلا نم لك ناكمإبف اذه ىلعو

 ماظنلا نع كلذب جرخيف ؛عيبلاب كونبلا يف ضرقلا
 . يوبرلا يديلقتلا

 ةلمع يف نكمي ال عيبلاب ضرقلا ليدبت نأ انملس ولو
 ىف ضرق هنأ رابتعاب ءهتفرع يذلا وحنلا ىلع ةدحاو

 ةيدافع وني عد هاش هنأ الإ «يببلا ةةويفم مقالا

 عيبي نأب ءامهوحن رالودلاو رائيدلاو ناموتلاو رانيدلاك

 عيب نأ نع الدب ًالّجؤم ناموت يفلأب ًالثم ًارانيد نينامث

 عيب ماكحأ نأ ساسأ ىلع ؛كلذك رانيد ةئامب نينامثلا

 هيف بجي الف «ةيقرولا دوقنلا عيب ىلع يرجت ال فرصلا
 نمشلا نوكي نأ زوجي لب ءسلجملا يف ضباقتلا

 نأ عئابلل نكمي لجألا ةياهن يفف ٍذئنيحو ءالجؤم
 نم كلذ يواسي ام وأ ناموت يفلأ يرتشملا نم ىضاقتي

 ريغب نيدلا ءافو باب نم رانيد ةئام وهو ةيقارعلا ريناندلا

 ديري نمل ةبولطملا ةجيتنلا سفن لصحت اذكهو ءهسنج

 . ايوبر كنبلا نم ضرقي نأ

 ًارانيد نيعبرأ عيبي نأ نع ًالدب كنبلا نإ :ةملكبو

 عيبي ءرهشأ ةثالث ىلإ ًالّجؤم ًارانيد نيسمخب ًالثم

 ليق ولو «ةدملا سفن ىلإ الّجؤم ناموت فلأب نيعبرألا

 سبلأ نإو ًاعقاو ضرق هنأ نيسمخب ًارانيد نيعبرأ عيب يف

 ارانيد نيعبرأ عيب يف اذه لاقُي الف «ةروص عيبلا بوث

 كلذكو «نمثملاو نمثلا نيب ةلثامملا مدعل ؛ناموت فلأب

 كنبلل ًالثم ًارانيد نيعبرأ عيبي نأ نع ًالدب هنإف «ليمعلا

 يفو «ناموت فلأب نيعبرألا عيبي ءالجؤم رانيد نيسمخب
 وأ ناموت فلأ كنبلا نم ىضاقتي نأ هل نكمي ةدملا ةياهن

 .الثم ارانيد نوسمخ وهو ريئناندلا نم كلذ يواسي ام

 مالسإلا يف يوبراللا كنبلا

 ىلإ دوقنلا باب يف يفرعلا رظنلا نإ :ىوعدو

 عيب نم ًافرع هيلإ روظنملاف ءاهتايصوصخ نود اهتيلام
 اذإف «ةيلامب ةيلام ليدبت وه «ناموت فلأب ًارانيد نيعبرأ
 يتلا نيماوتلاو ريناندلا ةيلام ىلإ يفرعلا رظنلا ناك

 ٍذئنيح نمثملاو نمثلا نيب رياغت الف ءانمثمو أنمث تعقو

 اجد ارمأ ركالاو اهنراك ا رما انهسدؤلا قرع ىلإ

 ىنعم وه يذلا هلثم ىلإ ءيشلا ليدبت ىنتم انف
 . ضرقلا

 ناك نإو دوقنلا باب يف هيلإ روظنملا نأب : ةعوفدم
 ىلإ يفرعلا رظنلا نإف «ةصاخلا ةيلاملا هنأ الإ «ةيلاملا
 ةيلام ىلإو ءًاقلطم ال رانيدلا نمض يف رانيدلا ةيلام

 نمض يف رالودلا ةيلامو ناموتلا نمض يف ناموتلا

 ناموتلاب رانيدلا عيب يفف اذه ىلعو ءاذكهو رالودلا

 ةيلامب رانيدلا ةيلام ليدبت ىلإ يفرعلا رظنلا نوكي

 ةيصوصخ نود نم ةيلامب ةيلام ليدبت ىلإ ال «ناموتلا
 الو نمثملل ًارياغم نمثلا نوكي نذإف «ناموتلاو رانيدلل

 .امهنيب ةلثامم

 دئاوف لك ققحي ال ليدبلا اذه نإ :لاقي دقو

 اذإ صخشلا نأل كلذو ءًاعرش مّرحملا يوبرلا ضرقلا

 «نيرهش ىلإ ًالجؤم كنبلا نم الثم ًارانيد نيرشع ذخأ
 ىفو نإف «يوبرلا ضرقلا ساسأ ىلع اهذخأ ناك نإف

 ةدئافي ةمزلي كلتبلا ناك ًالإو «وهف نيزيهتكلا لالخ
 ؛عيبلا ساسأ ىلع اهذخأ ناك نإو «ريخأتلا نع ةديدج

 نإو ءريخأتلا لباقم ةديدج ةدئافب همازلإ هل زجي مل

 كونبلا ىف دادسلا نع نيدملا رخأت نإ :تلق تئش

 تانامضلا نأ املاط ؛«ىربك ةلضعم لثمي ال ةيديلقتلا

 دادسلا نع نيدملا رخأت املكو «نيدلا ةميق دادسل ةيفاك

 راركتبو .هتينويدم ىلإ ريخأتلا دئاوف تفيضأ ءافولاو
 ىف اًمأو ءلاملا سأر ىلع ةدئافلا فعاضتت ريخأتلا

 ةديدج ةدئافب نيدملا مازلإ زوجي الف ةيوبرلا ريغ كونبلا
 .ابر هنأل ريخأتلا لباقم

 ةلضعملا هذه جالع انناكمإب نإ :باوجلاو

 هليمع ىلع كنبلا طرتشي نأ وهو «يلاتلا بيرقتلاب
 رهش لك نع ًالثم ًارانيد عفدي نأ عيبلا دقع يف يرتشملا



 ةيفجنلا تويبلا

 نإف ءابر اذه نوكي الو ؛هدعوم يف نيدلا ددسي مل اذإ
 نمض يف طرشلا مكحب نوكي امنإ نيدملا كنبلا مازلإ

 ول .معن .ابر نوكي ىتح ضرقلا نمض يف ال عيبلا

 ليجأتلا لباقم ىف رهش لك ىف رانيدلا هل نوكي نأ طرتشا

 ناك امك ملعيو ءانرلام مها وك ناكل: ركااحاو

 طيخي نأ عيبلا نمض يف يرتشملا ىلع طرتشي نأ عئابلا

 لك يف بهي نأ وأ ءرثكأ وأ ةنس ىلإ ًابوث رهش لك يف هل
 طرتشي نأ هناكمإب كلذك ءالثم رهشأ ةتس ىلإ ًارانيد رهش

 هيف رخأتي رهش لك يف ارانيد عفدي نأ عيبلا دقع يف هيلع
 نإ ثيحو ؛هدعوم لولح نيح نم ررقملا نمثلا عفد نع
 مكحب ال عيبلا مكحب نوكي رانيدلا عفدب انه نيدملا مازلإ

 نم نركي الف ؛لجألا لباقم يف الو ء.ضرفلا دقع
 : .ابرلا طارتشا

 ىلإ ةيهتنملا ةزاجإلا اهنم ىرخأ لئادب كانهو
 ناكمإب ذإ ؛ كلذ ريغ اهنمو ؛عانصتسالا اهنمو «كيلمتلا

 هئالمع عم ةعورشم ةلماعم لكب مايقلا يوبراللا كنبلا

 . نيفرطلل ةدئافلاو ةحلصملا نم اهيف هاري ام بسح

 :ةصالخلا

 يف ًايلمع اهقيبطت نكمي يتلا لئادبلا نآلا انضرعتسا

 اليدب فراصملاو كونبلا يف اهريوطتو ةيفرصملا لامعألا

 هذه عومجم رود لقي الو ؛يوبرلا يديلقتلا ماظنلا نع
 ةكرحلاو داصتقالا ةيمنت يف ايل..ع اهقيبطتو لئادبلا

 رود نع اهريغ وأ ةيعارزلا وأ ةيعانصلا وأ ةيراجتلا
 داج لكشب مالسإلا ىغلأ دق انه نمو ؛«ةيوبرلا ضورقلا

 ًاصن يمالسإلا داصتتالا نع يوبرلا ماظنلا عطاقو

 مالسإلا نإ ىرخأ ةيحان نمو ؛ةيحان نم اذه ءًاحورو
 يداملا بناجلا ىلع يداصتقالا هماظن يف دكؤي ام ردقب

 ىلع ءًاضيأ يونعملا بناجلا ىلع دكؤي ءًاحورو أاصن
 ناسنإلا دّوزي يذلا ديحولا نيدلا وه مالسإلا نأ ساسأ

 ةجلاعمل ةيماس قالخأو ةلضاف تاكلم و ةيسفن تاقاطب

 تاللاجم فلتخم ىف ةدقعملا ىربكلا ناسنإلا لكاشم

 نري طيقرب رهو. عابسلالاو ةيلئافلاو ةيذوقلا ةايعللا
 ناسنإلل ةيتاذلا ةيعيبطلا لويملاو ةيتاذلا عفاودلا

 ضفغي

 دق يتلا ةيعامتجالا ةلادعلا يهو .ىربكلا حلاصملاو

 « لضافلا عمتجملا داجيإو اهداجيإب مالسإلا متها

 لحل ةديحولا ةليسولا وه يمالسإلا نيدلا نوكي كلذلف

 نيبو ةيصخش حلاصمل ةيتاذلا عفاودلا نيب تاضقانتلا

 ةزيرغ تاقاطب ناسنإلا رهجي وهو «ةيعونلا حلاصملا

 بط ىلع يناسنإلا عمتجملل ةماعلا حلاصملا حبصت

 نوكي انه نمو ؛ةيتاذلا عفاودلاو ةيعيبطلا لويملا

 الويم تخبصأ يتلا نيذلا ةزيرغ مكحب ملسملا ناسنإلا

 ىلع ةبغرلاو ليملاو بحلا ةجرد ىصقأب مدقي هل ةيتاذ

 يمالسإلا نيدلا لح ىنعم اذهو ؛هيدل ام زعأ لذب

 .ىربكلا ناسنإلا ةلكشم

 : لماوع ةدعب طبترم ًايلمع لئادبلا هذه قيبطتو
 مكحب  نيملسملا نأ وهو يسفنلا لماعلا :لوألا

 هللا مامأ مهتيلوؤسمو يمالسإلا نيدلل مهتيعبت ةرورض
 قيرط يف لئادبلا هذه مادختساب نومزلم  ىلاعت

 يريرلا يديلقتلا ماظنلا نع ًاليدب يفرصملا لماعتلا

 . عرشلا نم ةرورضلاب مرحملا
 يف ةلثمتملا ًايلمع لئادبلا كلت قيبطت نإ : يناثلا

 يف يوبرلا يديلفتلا ماظنلا نع ًاليدب يوبراللا ماظنلا

 ةيركفلا نيملسملا ةلاصأ ىلع لدي «فراصملاو كونبلا

 باتكلا نم ةدمتسملا ةلقتسملا ةيعيرشتلا مهتيصخشرو

 ىمالسإلا يداصتقالا ماظنلا ىلعو «ةيحان نم ةّنسلاو

 . ىرخأ ةيحان نم عرشلا ةرئاد دودح يف

 يف لئادب ِإ ةيراجتلا تاك اىف لئادبلا هذه رود نإ : ثلاثلا

 ضورقلا رود نع لقي ال اهريغو ةيعارزلاو ةيعانصلاو
 . ةيوبرلا

 ندم رئاس ةرامع نع ةيفجنلا ةرامعلا زاتمت ال

 ظفللا يبنجأ اهنم ريثكلا رومألا ضعب يف الإ قارعلا

 فوفرلل (ةئوزار) اهدرفم «نيزاور»مهلوق لثم

 مهلوقو ؛عبرملل «ةشوكراج» مهلوقر ؛ةيطاولا
 ءانبلل (يتشه) مهلوقو «شوقنلاو ةزايرلل (يراكزمير)
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 يف نوكي فرغلا نم عونل 'يسورأ» مهلوقو «نمثملا

 علخي ثيح ةبتعلل (نك شبك) مهلوقو «ىلعألا قباطلا
 «فقسلا تحت نوكي راطإل «يولك» مهلوقو ؛لعنلا

 مهلوقو ءملسلا نم ةدحاولا ةجردلل (ةياب) مهلوقو

 كانه ءانبلا ءازجأ نمو .ءتوناحلا باوبأل (كنبك)

 ؛ةئوزارلا اهقوف نودقعي ةريغص نزاخم يهو ضايحلا
 جراخلا نم ةكدب لجحت تويبلا ناردج ضعبو

 باوبأ ضعب ىلعو لكآتلاو ةبوطرلا نم ةياقو ةليطتسم
 بحاص بركرل وأ سولجلل ناتريغص ناتكد تويبلا
 م ايناوعت لط قبلا

 «كانه هتدام رثكت يذلا صجلا نمف ءانبلا ةدام امأ

 ةفوكلا ةرامع نم ةعولقملا وأ ةيوشملا ةراجحلا نمو

 يف ةريبك ةلحم مويلا دجوتو «ةريحلا ةرامع وأ ةميدقلا

 ةعولقملا ةراجحلا هذه تناكو «علاقملا ىمست ةفوكلا

 فجنلا ىلإ لقنت تناكو «نييفجنلا ضعبل ةراجتو ابسكم
 دنع ًاماوكأ لعجتو «جاتحملا دلبلا كلذ ىلإ نؤملا ةيقبك

 هعابرأ اَمأ ددعلاب عابي هفاصنأو ''”قاباطلا فجنلا لخدم

 تويبلا فوقسو «ليبنزلاب اليك عابتف ةراجحلا ىمستو

 بصتقلا نمو لخنلا عوذجو راجشألا بشخ نم

 فقسلا يف نوحتفي دقو ؛ضوضرم ريغو ضوضرم
 لقتو ؛ءامسلا ىلإ ةذفان يأ «ةيامس» اهنومسي '""ةوك

 ىلع عراش لك بناج يف ىرتو ةحيسفلا عراوشلا
 تاينث يهو ٠ ةنوبرد اهنم ةدحاولا نومسي ابورد بلغألا

 ةددعتم تايموق نم سانجألا فالتخا ىلإ دوعي كلذ درم )١(

 مامإلا ربقب كربتلا لجأ نم اوثكم وأ فجنلا اونكس

 دونهلا مهنمو سرفلا مهنمو كارتألا مهنمف . كل يلع

 تايمست ءالؤه نم لكلف (نيصلا) تبتلا مهنمو ناغفألا مهنمو

 ناوأ نم تويبلا تالامعتسا نم ضعب ىلع نوقلطي ةصاخ

 . ىرخأ رومأو خباطمو فوفرو

 :هردصم قوباطلا وه :قاباطلا )١(

 يف يقرشلا يلع خيبشلا هدروأ امك ةميدقلا تويبلا - ١

 . ءانيلل هضارعتسا

 بلاوق ةئيه ىلع عمجملا نيطلا هيف نووشي لماعم نم - ؟
 .ةددعتم تاعال

 . طئاحلا يف (قش) قرخ مضلاو حتفلاب :ةوك (7)

 ةيفجنلا تويبلا

 ةرارح نم ةياقو نسحأ اهنأل اهنم نورثكي اوناكو قيرطلا

 . سمشلا

 ةريودف ميدقلا امأ :كفناللختو ميدق يفجنلا تيبلاو

 ريطتلاو لؤافتلاو ءرشلاو ريخلل ءحورو حور فلأ اهيف

 زئاجع فلاوسو زئاجعو قافوأو زورحو ةفايعو رجز

 سأر وأ لعو سأر كفقوتسي ام لوأو ؛ةيعدأو داروأو

 بحب ءولمم سيك هعمو ؛بابلا ىلع بولصم لازغ
 كلذلو .ةذيوعت نسحأ مهدنع لمرحلاو '''لمرحلا

 ةرجش لمح وهو ''”صفعلا نم بذابذ سيكلا
 عطق صفعلا عمو .هب نوذوعتي ام ريثكو «طولبلا
 سيكلا كلذ ىلع بتكيو «قرزألا فزخلا نم ةريغص

 ةذيوعت ةليل لكل تظفح تيبلا ةبر دجتو ناتذوعملا
 ةذوع ةيعيبطلا رهاوظلا نم ةرهاظ لكل اهدنعو ةصاخ

 وأ تالؤافت رهشلا يلابلو عوبسألا مايألو ىقرو
 يناوألا هيف شوشم ثاثأف تيبلا كلذ ماظن اّمأ تاريطت

 هنو يتلا ودعا ند كألاو ةنريملا ةيندعجلا

 رونتو ىحر هيفو «نتنيو هنول ريغتي ام ًاريثك ءام ضوح
 ديدح نم رمجمو ةيباخو نيط نم هودو بابحو

 رصح لخنلا فعس نم هيفو «ةينيط براشمو حادقأو

 امأ ؛حوارمو تالاسغو تافقو قابطأو ةفوقسم

 ءدوسلا يفاثأب تبنمو دامرلاب شورفمف خبطملا
 كوش نم هدوق لكو «ةعامل ةغبص ناخدلاب غوبصمو

 اهرجشو ةيدابلا تبن نم وأ هبركو لخنلا فعس نم وأ
 ردسلاو ةزيوللاو اضغلاو ءافرطلاو قدرفلاو ثمرلاك

 ءاشر هيلع يوطي قيمع رئب رادلا يفو '”كلذ ريغو

 هيفرط يف دش دقو «ةركب زحم ىلع رمي ليوط نشخ

 ل اع لسع و 3 دعبي ًافيثك ًاناخد ثدحيف قرحي اك هبح تابن : ا(١)

 ةصاخ ةحئار هلو «تيبلا نع رشلاو سحنلا (دقتعي امك)

 + لوف

 ةرجس ىلع نوكي ءونت وهو طولبلا رجش رامث : صفعلا 0_0

 .ةمخضلا ةرجلا يهو ةيباخلاو ةبئاخلا عمج :يباوخلا (7)

 .ةفق هدرفم لخنلا قرو يأ صوخلا نم ليبنزلا :فافق



 ةيفجنلا تويبلا

 يف ةمغن الو «عمشلاب وأ طفنلاب تيبلا جرسيو ناولد

 ةمدمد وأ ةاتف مف ىلع ةعطقتم ةمينرت الإ تيبلا كلذ

 ىلع ينغت وأ دهملا يف ًاخرف يغانت زوجع مطارب ىلع
 موقت ابلاغو «بحلاب اهتاوهل ألمت ْنأ دعب اهريدت ىحر
 كلت ىجشأ امو ليللا نم ريخألا عيزهلا يف اهيلع

 اذإو «ةراحلا عومدلاب هلبت ديدعت وأ يعن املكف ةميئرتلا

 ام بيرغو «نيزحلا ءانغلا وهف ءانغلا نم ءيش ناك

 تءاتسا اذإ تيبلا اذه يفف تنغ سوفنلا تباط اذإ لاقُب

 صصق ةعومجمف تيبلا زوجع اَمأ .تنغ سوفنلا

 دعاصتت هترجزو هترجمز عمست تيبلا ريبكو .فلاوسو
 «ةسيبحلا كلت ىلع تافرشلا نم فذاقتتو حوطسلا ىلإ

 «قوقح لاجرللو .ءمهدنع اهادعتت ال دودح ةأرمللو

 انأ تيبلا نم يلخادلا مسقلا وه اذه قوقح هيلعو

 لابقتسالا لحم وهو .؛«يناربلا» ىمسيو يجراخلا
 تديش ةعساو ةفرغ ىلع لمشت ةيانبف ةصاخ لاجرلل

 يف تعرشو ناخدلا ةدوس نكلو .ءضيبألا صجلاب

 دب الو «باوبأ عبس وأ سمخ رادلا يلي امم اهتهجاو
 (ةيبنط) ةفرغلا كلت نومسيو ءارتو ددعلا نوكي نأو

 ةفرغلا مامأو بنطلا تاذ ةريبكلا ةبقلاب اهل ًاهيبشت

 دقو «ةوهقلا خبطل دقوم ةحاسلا نم ةيحان يفو «ةحاس

 نم دعمف افيص اهشارف اَمأ ةفرغلا سفن يف دقوملا نوكي

 «نيرحبلا وأ ةرصبلا يف فسن ةليطتسم رصح لزلا

 سلجملا ناكرأ يفو .طسبلاو داجسلاب شرفت ءاتشو
 دع ايف سلجتلا لهو ,ةثوثبم دناسمو اياشح هاياوزو

 اودناست دقو سالجلا ىرت .مهؤايأو مهبادآ هيلع

 اولاق سلجملا قاش املكو ءمهفوفص تصرو

 رانلا ناخد اهيلع مكارت دقو دوسلا رودقلا :دوسلا يفاثألا

 .لامعتسالا ةرثكل

 . لبالا ىعرم اضغلا هيشي رجش :ثمرلا

 . خبطلا يف قرحلل لمعتسي ثمرلا هبشي رجش :قدرفلا

 .لثالا نم رجش :اضغلا

 . لثالا اهنم فانصأ يهو رجش :ءافرطلا

 . ليطتسم طبس اهقروو نامرلا رجش براقت ةرجش :ةزيوللا

 . قبتلا رجش :ردسلا
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 «اعسي» نأ نظي ناك جذسلا ضعب نأ ىتح ('”0عسيا

 حادقأب سالجلا ىلع فاطيو .سلجملا عسوي كالم

 كاذو ةليجران هيدي نيب اذه ةرهقلا نيرابأو ئاتكلا

 وأ ليبس كاذ ةضبق يفو .؛ةراجيسلا هلمانأ فرطت

 ءءاسملاو حابصلا يف ةيدنألا كلت ضتكت بطش

 نتألا سلاجملا كلت ىلإ نوبكري ءافولا ووذ ناكو

 ءمدقلا يف ةلغوم ةميدق ةداع هذه نأ رهظيو ضيبلا

 ناك دقو «نيمدقألا نييربعلا نم ةددحتم تناك امبرو

 ءاج .نتألا صخألابو «ضيبلا رمحلا نوبكري مهرباكأ

 ًابطاخم هنم سماخلا خاحصألا ةاضقلا رفس يف

 نتألا ءنوبكارلا اهيأ مكل ٌبرلا كراب» :ءاسؤورلا

 تيبلا وه اذه ''”2سفانطلا ىلع نوسلاجلا ضيبلا

 تيبلا لهأ لكو «هيناربو هينالخد يف ميدقلا يفجنلا

 نورق ةرشع نع نوفرعي مهنأ ىتح ةيعجرلاب نولغوم
 نم دحاو موي تايرجام نع نوفرعي امم رثكأ تفلس

 ام تويبلا كلت نم عمست امدنعو «ةرضاحلا مهمايأ

 .مويلا مهعم كنأ دقتعت دادجألا نع كيلع صقي

 لكو ةربنلاو ديلاقتلاو فرُعلاو ةداعلاف .مهعم تنأو

 ملف رجحت وأ دمج دق نمزلا نأك ىتح وه وه ءيش
 دق مهنيب ةطبارلا دجتو «ةعاس عطق الو اربش مدقتي

 اهنإ ةيميلقإ الو ةصاخ ةيلبق ةطبار يه الف تأزجن
 نوبزحتي اوناك ةراحلا لافطأو .ءطقف ةراح ةطبار

 «تازرابمو نيدايم كانهو ءةرواجملا ةراحلا نوبراحيف

 يف يه امك تارجاشملا كلتل راثآ نآلا يسأر يفو

 ةماعلا سلاجم ىدل روهشمو فورعم حالطصا : عسي 0(

 .ةعسلا ىلع لدي حضاو يوغللا هلولدم فجنلا يف ةصاخلاو

 سكع ىلإ ًايهتنم ةعسلا يف ولغلا وهف يحالطصالا هلولدم اَمأ

 بعوتسي يذلا ناكملاف :يوغللا لامعتسالا هيلع لدي ام

 نم لكو دارفأ ةرشع نم رثكأ هيف صارتتو محازتت دارفأ ةسمخ
 مهيلع لبقأ ْنِإ رخآلا دحاولا نضتحملاو نيمحازتملا ءالؤه
 لمأتن (عسي) «لضفت نودانيو نوخرصي رشع يداحلا درفلا

 !!!مهسولجو مهماظتنا نوكي فيك روصتو
 نم ةملكلاو ريصحلا «طاسبلا :وهو ةسفنط عمج :سفانطلا (5)

 .ليخدلا
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 دقو ءركألاب فذاقتت دقل ءنسلا يف يقافر سوؤر

 انه اهنكلو ءرابكلا ىلإ راغصلا نم ةراحلا ةطبار ىدعتت

 «ةدحولاب نورعشي ةراحلا لهأ نإف دوعأو ءديفأ

 نراعتلا بابسأو «بأو مأ نم ةوخأ مهنأكر
 ةراحلا يلاهأ نم نوريثكلا مهنيب ام ةرفاوتم ةيكارتشالاو

 سوؤر وأ رودلا باوبأ ىلع مهسلاجم نودقعي

 يف مهتعاضب نوحرطي ةعابلا نم ريثكو «عراوشلا

 تويبلا لهأ نم نيطشانلا نكلو اهيلع نودانيو عراشلا
 زجاعلا قوس اهقوس نومسيو علسلا هذه نولذرتسي

 نم رثكأ ةعاضبلا هذه ىلع تفاهتت ءاسنلاو حيسكلاو

 .لاجرلا

 دذجو هتسدنه تددحت دقف ثيدحلا تيبلا امأ

 نمو «يتيبلا مامحلاو ةقيدحلا هقفارم نم راصو ءهماظن

 ديدحلا هئاشنإ داوم نمو .؛ناهدألاو غابصألا هتزاير

 كئارألاو يساركلاو ةّرسألا هثاثأ نمو .تنمسلاو

 تافيكمو ةيئابرهكلا حوارملاو ةيئابرهكلا حيباصملاو
 يكاحلاو فتاهلا كالسأ هيلع تكبتشاو ؛ءاوهلا

 ةطايخلاو يهطلل نئاكم هيفو ءءوضلاو نويزفلتلاو
 ناخد الو ءيباخم الو دقاوم الف يوكملا ةلآو زيرطتلاو

 وأ طفنلا وأ زاغلاب ةئفدتلاو دوقولا لكو «دامر الو قئاخ

 خماوكلل يباخم الو ةريملل نزاخم دجوت الو ؛ءابرهكلا
 ولد الو «ليسغلل ةناجا الو زبخلل رونت الو ,نهدلل وأ

 ضايح الو بابح الو ءاملا لقنل حئافص الو ىحر الو

 تبلقناو ءايزألا تلدبت دقو «لطاسقو ريساوم يه امن
 ةقايللاو فرظلاو قوذلا هيف مدختسا ًاريبك ًابالقنا

 ةداملا اَمأ «عيطاقتلاو ناولألل رايتخالا رثكو قسانتلاو

 سولجو ءزاتمملا فوصلا وأ ناتكلا وأ ريرحلا نمف
 ىرت الف كئارألا ىلع وأ يساركلا ىلع تيبلا لهأ

 «ًاميظع لعفلا در ناك دقل «ءضرألا ىلع سلجي ًادحأ

 ددجتي نأ ديري مويلا هنكلو «مدقلا يف ًالغوم تيبلا ناك
 يتايح لئاوأ نع مهتثدح اذإ يدالوأ ىرأ ةعاس لك يف

 الو لب كدجو كيبأ مايأب انتدئاف امو نيلئاق ّيلإ نورظني
 . ىلوألا كمايأب

 هراج توص عمسي نكي مل يذلا يفجنلا تيبلا نإ

 ةيفجنلا تويبلا

 ايندلا ىصقأ نم توصلا عمسي نآلا حبصأ فيلكتب الإ

 يف ةروصلا ربتعي ناك نأ دعبو ءهاياوز يف ددرتي
 دهاشي حبصأ زجاعملا نم ةزجعم روصملا ةجاجز
 .همامأ ًالثام تارتم وليكلا تارشع ديعبلا صخشلا

 .ديصي وأ براحي وأ صقر يوأ ينغي وأ بطخي وهو
 نم جلبني هءايضو ناردجلا نم عبني هءام دهاشي حبصأو

 «ةيقاس الو ءاقس الف هفقس نم وأ تيبلا تاحفص

 هلو طق الو زاغ هلو: لعق الو امك. ةيدحلا اهكتلو

 مزحم تيبلاو ءرونت الو رونت حيتافملا اهنكلو «ناخد

 رخآو رونلل كلس ضارغألا عاونألو كالسألا عاونأب
 اهرسأب ايندلا وه تيب لكو .ءتوصلل رخآو ةروصلل
 لهأ نإف اذه نم مغرلابو «حيتافمو كالسأ ايند اهنكل
 مهتاداع يف دجت ال كنإ ...اوروطتي مل تيبلا

 يف تيبلا ىرت نآلا ىتح ارييغت يلئاعلا مهماظنو

 تايحور لك هجاوزو هتئشنتو هتناضحو هئدالو

 ةريبكلا ةرسألا ىلع تيبلا نوقلطي نويفجنلاو ءزورحو

 وأ يملع تيب ةئم ىلع وبري ام فجنلا يف أشن دقو

 هتزوجرأ يف ''”يوامسلا خيشلا مهنم ىصحأ يبدأ

 بيدأ .يفجنلا يرامسلا رهاط خيشلا نب دمحم خيشلا وه )١(

 يذ رهش نم 71 يف ةوامسلا ةنيدم يف دلو ققحمو رعاشو

 فجنلا ىلإ لقتنا مث أشن اهيفو ةيرجه ١197 ةنس ةجحلا

 ميهاربإ ديسلا رعاشلا قيرط نع بدألا يف جرختو فرشالا
 يفو ةيرجه ١١4 ةنس ىفوتملا يئابطابطلا مولعلا رحب لآ
 لالخ نم دعي ريهاشملا فجنلا مالعا قيرط نع ةينيدلا مولعلا

 رداونلا يف علو هلو رعشلاو خيراتلاو ةغللا يف ًاعجرم هتافلؤم

 يفوت .ةردانلا بتكلا نم ةعومجم هديب خسنتسا . ةطوطخملا

 هتافلؤم .ةيرجه 17١ ةنس مارحلا مرحم نم يناثلا موي

 مجعم) همجعم ىف داوع سيكروك خرؤملا اهركذ ةديدع

 وبرت دقو 18١ ص «ثلاثلا دلجملا :(نييقارعلا نيفلؤملا

 :اهرهشأ ءافلؤم )١5( ىلع

 .م١194 فجنلا يف عبط  فجنلا يشو يف فرشلا ناونع

 .م١194 فجنلا يف عبط - فطلا ضرأي فطللا يلاجم

 عبط  ةيولعلا قدزرفلا ةديصق حرش يف ةيوامسلا بكاوكلا

 .ةيرجه ١٠ فجنلا يف

 خيراتلا نويعو ةغللاو ثيدحلاو نآرقلا مولع يف شهدملا

 . ةيرجه 1144 ةنس دادغب يف عبط  يزوجلا نبال ظعولاو



 ةيفجنلا تويببلا

 هاصحأ امم رثكأ هتافو «ةرسأ نيعبس «فرشلا ناونع»

 ةفوكلا يف هترهش لوأ ناك ام اهنم ةيفجنلا تويبلا هذهو

 يف أشن ام اهنمو .فجنلا ىلإ لاقتنالا اهل ناك مث

 ركذ امك الوأ ةفوكلا ىف هتئشنت تناك ام اّمأ فجنلا

 ةبعش يبأ لآو عقار لاف يرامسلا خيشلا كلذ

 يناسغلا ةدعج يبأ لآو ةراس يبأ لآو يلامثلا لآو

 بلعث ىلوم نايح يبأ لآو ميعن يبأ لآو دهج يبأ لآو

 يفجنلا جارد ونبو هكارأ يبأ لآو لامسلا يبأ لآو

 . مهريغ ريثكو نيعأ ونبو لاضف ونبو بابر ونبو

 يخيراتلا ملحلا

 ميدقلا نأ فرعت ةينيد ةيواز فجنلا ْنأ تفرع اذإ

 هرئاعشو هديلاقتب نيدلا نأل ديدجلا نم رثكأ اهيف

 ةضهنلا اهيف نوكت نأ فجنلاب ردجألا ناكو .تمصم

 ؛ًايسايس تضهن اهنكلو «ةيسايسلا ةضهنلا لبق ةيبدألا
 «فطلت ةيبدألا ةضهنلا َنأل اهب قيلي امك ًايبدأ ضهنت ملو
 ىلع ىقبت نأ ضعبلا دوي يتلا ئدابملا نم ًاريثك لقصتو

 يذلا نورشعلا نرقلا ناك كلذ نم مغرلا ىلعو ءاهرابغ

 كئلوأ نيحلاصلا سوفن ىلإ هاودع تلقتنا دق ىنبو مده

 هوجو اوطاعتف حلاطلا ىلع مهحاورأ تدرمت نيذلا

 رجح اوعضوو ميدقلا نم ائيش اومده نأب حالصإلا
 ةلاحب نينحتمم اوناك مهنكل ديفملا ديدجلل ساسألا

 ىلع لابقإلا نم افرط اودجي ملو ؛ةليقث ةيعامتجا

 نوذغتيو «مهباصعأ ىلع نوشيعي اوناكف مهتعاضب

 ةلزع يف مهتايح نوكن داكتو ,مهحاورأو مهتغمدأب
 كلف يف شيعي يفجنلا بيدألا نأك ىتح ؛عاطقناو

 هارت هتراثيقب كبرطأ ام ًاريثك يذلا بيدألا كلذ هدحو

 نع قدارلا تافطحتم نلإ امطفسوت همست ىلع ايوعن
 ىمادقلا نيركفملا لثم وهو .تاعلتلا لوحو .كداكدلا

 همهلتسي امم رثكأ ةلزعلا يف يحولا ىقلتي برعلا دالب يف
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 ضوح

 وأ ًاعوفدم ناك دقل .ةودن وأ لفحم ىف هارت امم رثكأ

 يف سطغ ول هدوب ناك هنأ ىلع درشتلا ىلإ ًارطضم

 عفر يفجنلا بيدألا نأ «ءسانلا طسوتو ؛عومجملا

 املو «تارفلا ضارفو فجنلا تاوبر ىلع ًايلاع ةيارلا

 ةلجد فافضو دادغي ىلإ ةيارلاب فحَز لاجملا هب قاض

 ىف انعملأ امك ةيركفلا ةكرحلل فجنلا ىف تناك دقل

 ةفلتخم عرازم اهتتبنأ ةريثك روذبو ةريمخ ماقملا اذه ريغ

 ناعأ دقو ؛ةلع ال ةجيتن فجنلا ىف ةيركفلا ةكرحلاف

 .نامزلاو ناكملا كلذ ىلع

 ناكملا

 تارفلا داوس نيب اهدامحو ةريزجلا فط ىلع

 دخ ىلعو ؛ةفوكلا رهظ يلي امم حاصحصلا ضايبو

 دسأ ةعضو ةيسدنهلا هتعضو تناك دوس جاربأ ءارذعلا

 فنأب ةعتمتم يداولا نتم ىلع ةبكار ةنيدم قوطي ضبار

 «فشانلا بوبهلا اهحواني .باضهلا لامجو ةيربلا

 «ليسلا بجاسم اهللختت ضيبلا تاوبرلا اهلوحو
 كانهو .تاراط تاوبرلا كلت نومسي نويفجنلاو

 مكو «قئاقشلا اهترون دق بشعلاب ةشورفم تاحاسم
 رضخألا طاسبلا كلذ ىلع سلاجم عيبرلا نمز انل تناك

 ةهج نم لطت فجنلاف ؛ةحاوفلا راهزألاب شوقنملا
 بطاصملاو بابقلا هيف ميخم ىلع قرشلاو لامشلا
 يتلا ''"فجنلا ةنابج يه كلت تاكدلاو رئافحلاو

 ءرشبلا حاورأ نم لايجأو لايجأ اهئامس يف فرفرت

 امبر «حيفأ داو ىلع بونجلاو .برغلا يتهج نم لطتو

 ال دادعأ مضن يمالسإلا ملاعلا يف ةربقم ربكأ : فجدلا ةنابج )١(

 اهيلإ راشأ .مالسلا يداو مسا اهيلع قلطيو رصح اهتحت عقي
 لوح مالسلا يداو) ةروهشملا هتديصق يف يفرشلا يلع خيشلا

 ضرعتسا «(قرشلا ىف ةيمالسإ ةنابج ربكأ وأ فجنلا ةئيدم

 ءايعلطع تعيلا ةلايع لإ فيض: اغااهج
 يداعلا رثألاو ناوصلا رجحلا لس

 يداولا نضتحا دق ليج مك يليلخ



 ضرحر

 خيراتلا يف ةريحب وأ رحب ىلع ةيجولوجلا هراثآ تلد
 سمش ىلع سمشو يقن جيهب وجو ةيفاص ءامس «ميدقلا

 يه فجنلا ء«ءامسلا نمو ةرقوملا ةيبهذلا ةبقلا نم

 فجنلا نإ . سمألا قئروخ اهنم بيرقو مويلا قنروخ
 هزتنم ناك عاقألا ةرونم ةيدوأ هفنتكت يذلا ىرعملا

 دصقت يمادنلا تناكو «نييسابعلاو ةرذانملاو نييناساسلا

 لامجل ةريزجلا فارطأو ماشلا يلاعأ نم عيبرلا يف

 ىراصنل هلوحو ءفرط نم رحبلاو فرط نم هعقوم
 مويلا ىمست يتلا نويعلا دالب يف ةثوئبم ةريدأو عيب ةريحلا

 تارايدلا كلت اياقب روصقلاب نوديريو «روصقلا» دالب

 روهزلاو برطلا سلاجمو فصاقملاب ةرماع تناك يتلا

 فطلو هئافصو وجلا لادتعابو .هلامجو عقوملا لالجبو
 رثألا كلذل ناكو «نيرمقلاو بكوكلا ءاهبو ةيقنلا ةلحرلا

 ةيسفنلا هتأشنو يفجنلا بيدألا حور نيوكت يف غلابلا

 .هماهلاو

 نامزلا

 بسح روهظلا يف بقاعت ةيملع ندم ةعيشلل

 زكرم نم مهب تلقنت يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا لاوحألا
 مث "مقا تناكو «ةفوكلا تناكف «تقو ىلإ تقو نمو

 ءالبرك مث ناهفصأ مث زاريش مث بلح مث ةيفيسلا ةلحلا
 .ةلماع ندم ىدحإ (عيج) تناك امبرو .فجنلا مث

 ندم ىدحإ ةيحامرلاو «حئاطبلا عئاقو ىدحإ ةيغابصلاو
 .ةيملعلا زكارملا نم طسوألا تارفلا يف ةعازخ

 ةطلسلا تاقوألا ضعب يف اهل ناك ندملا هذه لك

 يفو ؛هبالطو ملعلا داور اهيلإ رجاهيو ؛ةينيدلاو ةينمزلا

 سرادمو اياوز «مق» يفف ةيملع راثآ مويلا ىتح اهنم لك
 هذه لك نم يركفلا جاتنلا لقتنا دقو «ةميدق قناوخو

 فجنلا ربنم ىلع ةذملتلا لجألو فجنلا ىلإ ندملا

 راطقألا رئاس نم ريفغلا عمجلا رجاهي لازي الو رجاه

 دقل لجأ .بدألا نيعاومو بدألاب اورجاه ؛ةعيشلا

 يركفلا مهبولسأو مهلوقعو مهلويمو مهقاوذأب اورجاه
 يف ةكرحلا نع زاتمت ةيركف ةكرح فجنلا يف اودجوأف

 دادغيو لصوملاو ةرصبلا لثم ةيقارعلا ندملا تاهمأ

 ةيفجنلا تويبلا

 ةديدع رومأب اهتشعنأو فجنلا تعفن «ةرجهلا هذهو

 ,ةقومرم ةيملاع ةناكم اهل تدجوأو ؛ةيعامتجاو ةيبدأ

 نم اهيف امب ةثيدحلا ةضهنلاو ةميدقلا ةيركفلا ةكرحلاف
 هاجتاو يبدأ ديدجتو يسايس دانعو يملع داهج

 ناك دقل «ةرجهلا كلت نم حفانب تناك اهلك يحالصإ

 ةديدجلا ةينهذلا ةكرحلا يف يبدأ رثأ كاكتحالا كلذل

 تناكو ءنرق فصن ذنم فجنلا اهب تضخمت يتلا

 ناعأ دقو ؛مويلا اهنم عفنأ سمألاب فجنلل ةرجهلا

 ام نييفجنلا فوفص يف ةيركفلا ةكرحلا طاشن ىلع

 دازب مهدوزت ةفرعملل ةيرث رداصم نم ةعيشلل ناك
 نهذلا لاقصو ناسللا بدأو سفنلا بدأ نم ةليضفلا

 يف قيلحتلاو ريكفتلا يف روغلاو قوذلا فطلو
 «ةلوطبلل تاتفالو ةيخيرات حاولأ نم مكف ءروصتلا

 لثم نم مكو ءصاصقلا بناوج زهت صصق نم مكو
 ىلع ثحو ةلوجرلل فقاومو ةئسح ةودقو ةليبن

 لك قالخألا مراكمل قيوشتو فورعملل ثعبو تابيطلا
 هعمست امم عماج غيلب حيصف نايبو ٍقار برلسأب كلذ

 «يعاولا بيدألا هالتعا اذإ «رقوملا ينيسحلا ربنملا نم

 ةغالبلا جهن لثم ثحلاو ثعبلا بتك يف هأرقت اممو

 تارايزلاو ةيعدألا بتكو «ديدحلا يبأ نبال هحرشو

 ءاعدو ىلامثلا ةزمح ىبأ ءاعدو ةيداجسلا ةفيحصلا لثم

 قدعلا انهو رونلا اذعف « حابصلا ءاعدو دايز نب ليمك

 «نييفجنلا سوفن يف ًاقرشم هدجت غئاسلا بارشلا اذهو

 روذبلاب هماملإ نم ٌدب الو .«مهتويبو مهتيدنأ يفو

 عاقبلا يف وأ ةعقبلا كلت يف ةيركفلا ةكرحلل روذجلاو
 ةكرحلا تثراوت ةيبدأ دهاعم نم مكف كانه ةبراقتملا

 لوح ةعقاولا «الوقاع» لثم دهعم دعب ادهعم ةيركفلا
 .ميدقلا نمزلا يف ةفوكلا يه وأ ةفوكلا

 دهع ىلإ تيقبو «ةينايرس ةسردم الوقاع تناك دقل
 «ةينانوي تاسارد اهيلإ تلقتنا دقو قارعلا يف نامورلا

 ىربك ةهجاو تناكف ةريحلا تضهن الوقاع تسرد املو

 ةمصاعلا نيب ةثوئيملا راكفألا نم ريثكلا اهيف ىرت بدألل

 ةريحلا يف ام لقتناو «تارايدلا نم اهلوح امو ةريحلا

 . فجنلا ىلإ ةفوكلا يف ام لقتنا مث ةفوكلا ىلإ



 ةيفجنلا تويبلا

 ةيقارعلا ةسردملا

 ةمدخ ربكأ دعب نمو لبق نم ةيقارعلا ةسردملل ناك

 هقاوسأب ناحيحبلا الإ ييزاحني ال ةنللا تادآو ةييرعلا ةقلل

 .نآرقلا ةسردم ًايناثو ظاكع قوس اهتمدقم ىفو ءألوأ

 ةغللا عاشأ دق دبرملاو ةريحلا يف مالسإلا لبق قارعلا ْنِإ

 دالبلا دشو ؛يبرعلا بدألاو يبرعلا ركفلاو ةيبرعلا

 يف ام ناك ىتح بولسأ ةدحوو يبدأ طابرب ةيبرعلا

 ناسغ دالب يفو .ةريزجلا يف ام وه دبرملاو ةريحلا

 نيب ةئيتم ةطبارلا تناكو «''”هيداونو زاجحلا قاوسأو
 الإ مه امو .كاذموي ةفاقثلا لسر ءابطخلاو ءارعشلا

 زاجحلا نضتحا دقف يمالسإلا دهعلا يف اَمأ

 ةيملعلا ةسردملا تيقبو .ةَنّسلاو نآرقلا ةسردم

 حالطصاو لقنو ةمجرت نم اهيف امب ةينفلاو ةيبدألاو

 ةفوكلا ةسردمل ينهذ جاوزو يركف حيقلتو فيرعتو
 ةسردملا ترشن دقو «دادغبو فجنلاو ةرصبلاو

 ةمدخ ىلع تناعأ سرادم ةدع فرعّتس امك ةيفجنلا

 سملت ترشُن اممو .سرادملا هذه نمف ةغللاو نهذلا

 ءيطبو ةعرسو روهظو ءافخب ريست ةيوق ةيركف ةكرح
 ةملكبو «حتفلاو رصنلا اهل كلامملاو دهاشملا يف

 هب تءاج ام نأ فاوطو ريس نع ًامزاج اهلوقأ ةعماج

 نم فجنلاو دادغبو ةرصبلاو ةفوكلاو دبرملاو ةريحلا

 هيلع تحلطصا وأ .؛هتلقن وأ هتعضو امو ةغللا بادأ

 نفلاو .؛هناولأ رئاسب بدآلاو .هعاونأ رئاسب ملعلل

 فولأو بتكلا تاهمأ هيلع تلمتشا امم هماسقأ رئاسب

 .فيلأتلاو ثحبلل مألاو بألا يه يتلا تافنصملا

 راطقألا نم رطق اهلثمب ِتأي مل ةيقارعلا ةورثلا هذه
 ىلوألا ةيبدألا ةضهنلا تلهاب اذإو اذه انموي يف ةيبرعلا

 نانبلو رصم اهزكرمو ةديدجلا ةضهنلا قارعلا اهزكرمو

 .قارعلل ةدوقعم كش الو ةيارلاف

 ردص لبق ام رصع يف برعلا قاوسأ نم :ظاكع قوس )١(

 .قارعلا ين ةرصبلا لاحم رهشأ نم :ديرملاو .مالسإلا

 فرغت

 ةيفجنلا ةعماجلا

 رهزألا دجوي نأ لبق قارعلا رهزأو ةعيشلا ناكيتاف

 وه امنإ صاخ يركف بولسأب ةعماجلا هذه زاتمت الو
 بادآلا عباط اهعباطب ةفوكلا هتعبط ميدقلا ركفلا بولسأ

 ةسردم صخألا ىلع تناكو «ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرعلا

 هئانبأ نم هيلع ذملتت نمو ٠ ةئكقت يلع ربنم اهسسأ ةيولع
 اقاطم فيرشلا هربق ناك هداهشتسا دعبو ؛«هباحصأو

 ةفوكلا نم ةيردملا تدتماف ةذمالتلاو دافحألاو ءانبألل

 ةرامعلا تأدب ةرجهلل يناثلا نرقلا يفو .فجنلا ىلإ

 اهيلإ ةفوكلا نم ةسردملا ايجيردت فجنلا ةنيدمل ديشتلاو

 نماثلا نرقلا ىلإ فجنلا رحب يف بصت ةفوكلا تيقبو
 يف ناك املك فجنلا تبعوتسا كلذ دنعو .ةرجهلل

 ةحارص بسح قارعلا يف ةنيدم مهأ تحبصأو ؛ةفوكلا

 راثآلل ةلحم ةفوكلا تراصو . .ةطوطب نبا ةلاحرلا

 ترهظ ةرجهلل ثلاثلا نرقلا ةيادب نمو « خيراتلاو

 يلع نب نيدلا فرش لثم فجنلا يف ةيملع تايصخش

 رايرهش نباو «يورغلا هللا دبع نب دمحأو ؛يفجنلا
 هلذب ام ةرثك فجنلا يف ملعلا بالط ةرفو ىلع لدي دقو

 فجبنلا ءاملع ىلع عبارلا نرقلا يف ةلودلا دضع
 ةيملعلا ةأيهلا وأ ةيفجنلا ةسردملا نأ رهظيو ءاهئاهقفو

 يفأألإ ةيملع مظنو تاقلح تاذ نوكتو لماكتت مل

 نب رفعج يبأ خيشلا دهع ىلع ةرجهلل سماخلا نرقلا
 ىلإ دادغب نم رجاه يذلا يسوطلاب فورعملا نسحلا

 ىلإ ىربك ةسردم هترجهب تلقتناف «ةيملع ةأيهب فجنلا
 ىلإ فجنلا يف ةيملعلا ةأيهلا كلت تيقبو «فجنلا
 ةلحلا ىلإ اهمظعم لقتنا هيفو «ةرجهلل عباسلا نرقلا

 نأ ىلع . عبنملا بضني مل لاقتنالا اذه مغربو «ةيفيسلا

 ىلإ ةنامألا درت نأ نود ةلحلا تمتع امف مدي مل كلذ

 ؛ءاملعلاو ملعلل ديحولا زكرملا فجنلا دوعتو ءاهلهأ
 ١'ضبقنتو طسبنت نورق ةثالث تيقب اذه لثم ىلع

 رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب ىلإ دجم رثأ دجم اهدهعتيو

 ىف ةيلوصألا ةسردملا سيسأت دنع كلذو .ةرجهلل

 هد نمو ؛رقابلا دمحم ريبكلا ذاتسألا ىعسمب ءالبرك
 ىضترملا نب يدهملا دمحم ةجحلا هتذمالت ربكأ لقتنا



 فرت

 هب رمعتو .فجنلا ىلإ مولعلا رحبب بقلملا يئابطابطلا

 حبصتو ءاملعلا رباكأب هرصع مجنيو «ةيملعلا ةضهنلا
 دفي ةيملع ةطحمو بدألاو ملعلا تاتويبل ةلحم ةنيدملا

 نم بدألا دوفو اهدصقتو ؛ةليضفلاو ملعلا داور اهيلع

 ةريخألا نورقلا يف ملعلا نأ ىرت تنأف ؛راطقألا رئاس

 يف ناك اميدقو .فجنلاو ءالبركو ةلحلا نيب لقنت
 ةقرف لكل ةيرشع ينثالا ةعيشلل قرف ثالث فجنلا

 خيشلل ةيرابخألا ةسردملا سرادملا كلت لوأو ؛ةسردم

 .«ةيدرولا قئادحلا» باتك اهبتك مهأو ينارحبلا فسوي

 فعضأ مهو ةيفشكلا ةسردملا سرادملا كلت لقأو

 . يئاسحالا دمحأ خبشلا ةسردم مهتسردمو ةالغلا

 دمحم ذاتسألا ةسردم يهف ةيلوصألا ةسردملا اَمأ

 ةعمللاو ؛ققحملل عئارشلاك ةريثك هقفلا يف اهبتكو رقابلا

 ؛ءالبرك يف ةيفشكلا ةيرثكأ تناكو نيديهشلل اهحرشو

 دالبو لفسألا تارفلا يف ةيرابخألا ةيرثكأو ءاهفارطأو

 مهلو .ةرصبلاو برعلا طشو زوخلاو رزاوجلاو رئازجلا
 تحستكا ةيلوصألا ةسردملا نكلو فجنلا يف ةرثك

 رشاعلاو عساتلا نرقلا نوضغ يفو . نيتسردملا نيتاه

 ىلإ بستنت ةيملع ةفئاط فجنلا يف تناك ةرجهلل

 يف ةعازخ ندم نم ةسراد ةنيدم يهو .فكةيحامرلا»

 ترقتساو «ةوامسلاو فجنلا نيب عقت طسوألا تارفلا

 ةنيدملا هذه تحبصأو .«فجنلا يف ةيملعلا ةيزكرملا

 ةروصب نكلو ؛«ةديدع تايلك اهنمض ةيملع ةعماج

 ةيلك اهيف روسملا طيحملا كلذ يف ةرثعبم يهف ةمظتنم

 ةفسلفلل ةيلكو تايضايرلل ةيلكو ةغلل ةيلكو بادآلل
 ةيلكو مالكلا ملع مويلا هنومسي يذلا لدجلا ملعل ةيلكو

 ملعو هقفلا لوصأ ملعو هقفلا ملعو قالخألا ملعل

 تايلكلا هذه يف ةساردلا لكو «قطنملا كلعو كلفلا

 . ةينيدلا تاهجولا يف بصنت

 كلت ةيمالسإلا ةيبرعلا ةسردملل رهظم لوأ نإ
 هك يبنلا دجسم يف عمتجت تناك يتلا ةسدقملا ةقلحلا

 بدألاو ةّنُّسلا يف ثيدحلا حراطتتو «ماكحألا ىقلتت

 تناكف تاعامتجالاو تاقلحلا كلت تعسوت مث ةرادإلاو

 دجاسملا رئاس تراص مث «ةرصبلاو ةفوكلا يدجسم يف

 ةيفجنلا تويبلا

 ةقيرطلا هذهو «تاساردلاو ةيركفلا ةكرحلل ًازكرم
 يدنهلا عماجلا يفف .فجنلا يف مويلا ةظوفحم ةميدقلا

 ةحاس يفو يسوطلا خيشلاو يراصنألا خيشلا دجسمو

 ىالطلا دجت نحصلاب فورعملا ئولسلا نوكتملا
 ربانملا ىلع ةذتاسألا دجتو ًاقلح ًأقلح نيئوثبم

 لوأ ناك يلع دهشم نأ رهظيو «نوحراطتيو نورضاحي

 ةرجهلل 7١7 ماع يف ةطوطب نبا هركذ امك ةسردم هتأشن

 يف مويلا وه امكو «ةيهيويبلا ةرامعلا دهع ىلع كلذو

 اهيلع رودت ةسردم لكشي مويلا هنإف ةيوفصلا هترامع

 تناكو «سيردتلل ةعاق اهطسو ىفو «تاناوياو تاولخ

 لاز امو «ءابرغلا بالطلاب ةنوحشم تاولخلا كلت
 ءاهنوئكسي اوناك نيذلا ءاملعلا ءامسأب فرعُي اهضعب

 هنردتس هتان اع ةيبسانأ ةطوقب ىلا نكد دقو
 نرقلا يفو «ءبيقن كلذ لك ىلعو ٠«سرادملاو اياوزلاب

 يف سرادملاو ةقورألا دييشت رُثك ةرجهلل رشع يناثلا

 لك ضيصخعلا ضعب اهيل ناك اميرو «فجتلا ةئيدم

 دقو نيوزقلا ةسردمو كرتلا ةسردمو دونهلا ةسردم

 خيشلا ةسردمو ماوقلا ةسردم لثم اهئشنم مساب نوكت

 يدزيلاو يناسارخلاو يليلخلا ةسردمو يدهم

 ةسردم فجنلا ىف تئشنا ةسردم رخآو يدورجوربلاو

 ْ . ةعماجلا

 فجنلا يف ءابقنلاو ةباقنلا

 نييولعلا ٌصخي ْنأ يهيوبلا ةلودلا زعم دارأ دقل

 سسأو «نييولعلا ريغل مهيلع ةطلسلا لعجي ملف ةيزمب

 ليجست ةرئاد اهيف لعجو ءمهنوؤش ةرادإل ةباقن مهل
 اهقرفتو «ةلغلا عمجت تناك مهفاقوأل ةرئادو مهباسنأل

 مسحب بيقنلا موقيو ءمهسرادم ريدتو ءمهيلع
 بيقن دادغب يف ناكو .مهلكاشم لحو «مهتاعازن

 ءالبركو ةفوكلاو فجنلا يف عورف هلو ؛ءابقنلا
 ةرصبلا يف تناكف أريخأ عورفلا ترثكو . . .ةلحلاو

 دلاو فيرشلا وه زعملا هبصن بيقن لوأو «ءلصوملاو

 ةيفجنلا ةباقنلا تناكو «ىضترملاو يضرلا نيديسلا

 ءابقنو «ةّلحلا ةباقن ىلإ ةمومضم امبرو «ةفوكلا مضت



 ةيفحتلا تويبلا

 رازن وبأ مهلوأو ءراتخملا ونب مهنم نوريثك فجنلا

 مهلوأو «ةليتك ونب مهنمو ءرتشالا هللا دبع ونب مهنمو

 يلع ونبمهنمو ءةماسأ ونب مهنمو .«ديز بيقنلا

 مهنمو ؛هللا ةبه مهوبأو هيقفلا ونب مهنمو .يفوصلا

 ءديمعلا ونب مهنمو ءمكمك لآ مهنمو ءزامج ونب
 فرشو نيدلا رصان مهنمو «يعبسلا مساقلا وبأ مهنمو

 مهنمو نيدلا نيزو نيدلا ديمعو نيدلا باهشو نيدلا
 ءةلحلا ىرق نم (ةيفرزلا) ةيرق يف مويلا نوميقي ءابقنلا

 لحنا نيينامثعلا دهع لكو نييوفصلا دهع رخاوأ يفو
 ناكم راصو «فرش بقل تحبصأو ؛ةطلسك ةباقنلا دقع

 يأ يسراف ظفل (رادليكلا) هل نولوقيو «نزاخلا» بيقنلا

 دهشملا ةندسو دهشملا ةرادإب صتخيو «حاتفملا بحاص

 خيشلا يسوطلا خيشلا رهصو رايرهش لآ مهنم فرعت
 «لاحط ونب مهنمو «ىلع هنباو ةزمح مهنمو «دمحم

 نسحم الملا مهلوأو الملا لآ مهنمو ؛«لاتفلا لآ مهنمو

 مويلا نوفرعُيو عيفرلا لآ مهنمو ءدومحم الملا مهرخآو

 ديسلا مث داوج ديسلا مث اضر ديسلا مهلوأو يعيفرلا لآب
 وهو سابع ديسلا مث دمحأ ديسلا مث نسحلا دمحم

 . لئاملا نزاخلا

 اّمأ . ىنكسلاو ةعلاطملل فجنلا ىف سرادملا لك نإ

 نيزيدام قجحلا نو ناكر( همازجلا نوف ةناودلا تالت

 ةسردمب ةفورعملا ةسردملا اهمدقأ ةسردم نينامثلا ىلع

 راوزلل أجلم مويلا تراصف اهملاعم تريغت دقو «نحصلا

 «نحصلا تاناويإ دحأ نم اهيلإ لخدي ءارقفلاو

 تسرُد يتلا ةميدقلا سرادملا ضعب نوفرعي نويفجنلاو

 ةلحم يف عقت راد لثم ىرخأ ةرامع اهناكمب تضهنو
 ةرامعلا ةلحم يف رادو ءركاش الملا رادب فرعُت قارشملا

 نزاخمو تيناوحل ةرامع لثمو «ةيناخاغالا رادب فرعُت

 ةقيرط اَمأ .اهريغ ريثكو «ةلبقلا باب نم ًابيرق عقت
 نيتقيرطلا نيب ددرتت ةميدقف فجنلا يف سيردتلا
 ىلا ان! ريستملا ةقيرطو )لا وبعلا ةقيرط صياقولا
 مث .ماسقأ ىلإ هئزجيو عوضوملا ذاتسألا لوانتي نأ يهف

 اذكهو ءازجأ ىلإ هئزجيو «ةدح ىلع مسق لك لوانتي

 ءاهلوانتيف ماسقألا قدأ ىلإ لصي ىتح للحيو «مسقي

 افراح

 دقو «ظافلألاو يناعملاو تاقالعلاو للعلا يف ثحبيو

 ريدقت يف رثكي ذاتسألا ناكف ةساردلا هذهب قارا رهتشا

 رئاس ىلع تالامتحالاو ضورفلا ءارو ًايرج عوضوملا

 ةرونملا ةنيدملا يف كلام ىلع ءاملعلا دحأ مدق ءهوجولا

 لوقي باجأ املكو ءًاكلام لأسي نأ هباحصأ هفلك دقو

 ذك ناك نان نركب تارصلا هو انك ناك نك هوت

 اهتدرأ نإ ةلسلس تنب ةلسلس هذه لاقف كلام قاض ىتح

 نأ بولسألا اذهب نييقارعلا ةرهش نمو ؛قارعلاب كيلعف
 لأسي عيرفتلاو لاؤسلاب هعيطاقت رثكي يذلا لجرلا
 «ينايرسلا قطنملا راثآ ضعب يه هذهو «اذه» يقارعأ

 يهف ؛حرشلاو ريسفتلا ةقيرط اّمأ «قارعلا يف ينانريلاو

 اهريسفتب ذخأيو ءاهسرديف ةيضقلا صن ثحابلا عضي نأ

 هبسنتسي يذلا هجولا راتخيو .ةنكمملا هوجولا عيمج نم

 يملعلا بولسألا ىلع بلغيو ؛هقوذتي يذلا ريسفتلاو

 طارقس تارواحم بولسأ ريرقتلاو ريرحتلا يف يفجنلا
 لاؤسلا ةقيرط مويلا اهنومسي يتلا يهو ةفورعملا
 .باوجلاو

 :لحارم ثالث فجنلا يف سيردتلا لحارمو

 ءوحنلا اهيف سردي تامدقملا يف :ىلوألا ةلحرملا

 يبرغملا مورجأ نبال ةيمورجألا :رثكألا ىلع هبتكو

 كلام نب دمحم ةموظنمو «ماشه نبال رطقلا حرشو
 ملعو .ماشه نبال ينغملاو ؛مظانلا نبال اهحرشرو

 . ماظنلاو يدوكملا : هبتكو فرصلا

 لفطلا اهظفحي ةيبرعلا ةغللا دعاوق تايلوأ يهو

 الم ةيشاح :هبتكو قطنملا ملعو رقتست ىتح اهددريو
 نايبلا ملعو . علاطملاو نيدلا بطق ةيسمشو هللا دبع

 .ينازتفتلل لوطملاو رصتخملا :هبتكو عيدبلاو

 هقفلا ةسارد يهو حوطسلا :ةيناثلا ةلحرملا

 يدي نيب رشني حوتفم باتك حطس ىلع لوصألاو
 .ذيملتلاو ذاتسألا

 نيناوقلاو نسح خيشل ملاعملاف ءلوصألا بتك اَمأ

 لئاسرلاو يناسارخلا خيشل ةيافكلاو يمقلا خيشلل

 . يراصنألا خيشلل
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 اهحرشو عيارشلا :لثم ةريثكف ءهقفلا بتك اَمأو

 بساكملاو . نيديهشلل اهحرشو ةعمللا لثمو «ققحملل

 لثم يلالدتسالا هقفلا بتك نم اهريغو يراصنألل

 . كرادملاو كلاسملا

 سردي ةلحرملا هذه يفو .دعاوقلاو ريرحتلاو

 سرديو يلماعلا يئاهبلا خيشلل «ةديزلا» باتكب باسحلا
 رشع يداحلا حرش يف ةيرظنلا ةفسلفلاو لدجلا

 ةموظنملاو ءيلحلل ديرجتلا حرشو يدوبيملل

 ءاردص الملل رافسألا باتك اوسرد امبرو .يراوزبسلل

 بالطلا عجاريو «ةسدنهلل سوديلقا لاكشأ نوسرديو
 .يدابأ زوريفلل طيحملا سوماقلا ةغللا ةساردل

 «يحيرطلل نيرحيلا عمجمو يرهوجلل حاحصلاو

 ديفملا باتك ةيبرتللو لئاسولا نوعجاريو ءيلع

 . ىلماعلا ديهشلل ديفتسملاو

 تارضاحم ىمهو ,«جراخلا» اهنومسي امك وأ « ةيجراخلا

 اهل رشني ال ذيمالتلا نم ةعومجم ىلع ذاتسألا اهيفلي
 ءزكرم عوضوم ىلع تاركذمب هبشأ يه لب «باتك
 راتخي نأ ثالثلا لحارملا ىف ةلماكلا ةيرحلا ذيملتللو

 ثيح ةيبرعلا ةغللا ةيفجنلا ةسردملا تمدخ دقو

 نيب تنراق اذإ كنإف فيلأتلا ةغل يف ترثأ ةيبرعلا

 دعاوقلاو ريرحتلاو عيارشلاك ىلوألا تافلؤملا

 ,ةيافكلاو نيناوقلاو بساكملاك ةريخألا تافلؤملاو

 يف ءاوس ًاحضاو نيبولسألا نيب نوبلاو قرفلا ىرت

 ءافص ىلوألا يف ىرت كنإ بيكرتلا يف وأ «تادرفملا

 يبرع باتك وهف . ظفللا رايتخا نمو هومسو بولسألا

 لاذتباو بولسألا ةكرو ديقعتلا دجت ةيناثلا يفو «نيبم

 علقي باتك وهف .فيرصتلاو قاقتشالا ةبارغو ظفللا

 فوفص يف فوشتال ينأو ءهعماس نذأ سلعيو نيعلا

 باللقناب ةرشبملا عئالطلا ضعب ؛رشنلا ىدتنم» ةسردم

 ةيبدألا ةضهنلل نيصرلا ساسألا عضوو جهنملا

 ةيفجنلا تويبلا

 .اهخيراتو فجنلاب ةقئاللا

 تآلحملاو ةيرثألا ةينبألا

 نأو «ءيحور روضح ةعيشلا دنع ةرايزلا نإ

 هتافصو ةزاتمملا هتيسفنو روزملل ىربكلا ةيناحورلا

 نئمطتل اهنم بستكتف رئازلا ةيسفن ىلع ضيفت ةيسدقلا

 .«طونق دعب وجرتو «هئاقش دعب دعستلو «بارطضا دعب

 شاعنالا كلذ لصحي امبرو ء.مهجت دعب قرشتو

 ضارعتساو ءروزملا ةيسفن روصت درجمب يحورلا
 ةيحورلا ةيصخشلا كلت لوح فاوط يف ةزاتمملا هئافص

 ال ةعيشلل نكلو «ناكملل ةيصوصخ نودب ًاينهذ ًافاوط
 اذإ الإ ةرايز ةيحورلا ةرايزلا دعت ال لب كلذب نوفتكي

 ىلع اذه مهلمع نوزكريو ءروزملا ةبرت دنع تناك
 اويق نذل ّنِبسْحَت الو#» :ىلاعت هلوق :امهادحأ ,نيتزيكر

 نينمؤملا حاورأ نأ نودقتعي مهف .اتْومَأ هلأ لبس يف
 .ىشالتنت الو تومت ال دولخلااهلو ءةايحلااهل

 امهف ؛ًاطابتراو ًالاصتا دسجلاو حورلا نيب نأ :امهيناثو

 نوفدملا ةبرت ىلع حورلل نأو ,نالصفنم نالصتم
 ةلصتم ميظعلا كلذ حورف ءرونلاو ةجاجزلا لثم ًاساكعنا

 ًاكازدإ اهكردب دهشملا كلذب ظحي نمو «هديشحن
 ىلإ عجريؤ .ءاوضألا ضعبب رونتيو ىظحيف ءايحور
 يه هذه ؛«سدقملا رونلا نم سبق هسفن يفو .هلهأ

 لوقي ًافتاه تعمسو .مسوملا وه كلذو ؛ةرايزلا

 عاقب ءامسأ يه له تلءاستف ءدهشملا يرغلا فجنلا

 .ةدحاو ةعقب اهنأ وأ ةرواجتم

 ةعفترملا ضرألا ةغل فجنلا ْنِإ :لوقأ كلذ نايبلو

 وهو ,يرذعلا دجن ىمسملا رهظلا كلذ ىلع تقلطأ

 عنمي ةانسملاك هنأو «ةفوكلا رهظ يف فورعملا عضوملا

 اندهع يف ىتحو ؛ةيوثلا» ةفوكلا ةنابج ولعي نأ ليسلا
 همم وزي ال هتكلر ةيدابلا نم ليمنلا نايك

 يف ةعقاولا «قراب» ىلإ ةريحلا نم دتمي ناك رهظلا كلذو

 فجن نولوقي اوناكو «ءالبركو فجنلا نيب ةيدابلا
 لبق ةريحلا فجن تناكو «ةريحلا فجنو ؛«ةفوكلا

 وهو ؛؛«نيصلا» اهنم تارايدو ىرقو تارامع مالسإلا



 ةيفحنلا تويبلا

 بنجب مويلا وهو «نينصلا كلم هبحاصل لاقي رماع دلب

 (مئاقلا) ب فورعملا عضوملا هنم بيرقو «فجنلا ةنيدم

 مامأ نوميقي نولوألا نويقارعلا ناكو «ريبك ريد اياقب وهو
 تيّمس أريخأو :«اترفج» اهنومسي ةيانب دباعملا ضعب
 اهومسو ««هتدبأ» تيقبو ريدلا سردنا دقو «(ةيولملا)

 ريد ةعموص اياقب ىلع مئاقلا قلطي كلذكو ؛مئاقلاب
 دقو «ءارغلاب ىلطملا وهف يرغلا اّمأ ءتارفلا ىلاعأ

 نأ ركذ دقف ؛تنيبتلا يرد ناناكنب تنالا انهن نصكنتا

 عضوم يف ةفوكلا رهظب نيتعموصلاك نالابرط نييرغلا
 دحأ سيقلا ئرما نب رذنملا رمأ دقو ء«ديصلا هيف رثكي

 كناذ هب يلطي حبذي ديص لك نأ ةريحلا كولم

 دن امهدحأ ىأرف هدئاز نب نعم رم دقو «نالابرطلا

 :أشنأف مدهناو ثعش

 ىلع ديبي الا هل ءيش ناك ول

 ناحل اد اهلل بكلام
 امهنيبمايألاو رهدلا قرفف

 نارجهو نيب ىلإ فلإ لكو
 ءرخآلا ىقبو مده نييرغلا دحأ نأ رهظي انه نمو

 حفس يف ناك نييرغلا نم الك نأ خيراتلا ريس نم رهظيو

 نيلبجلا كينذ ىلع تطغ ةيفجنلا ةرامعلا نكلو لبج
 ءوتن فجنلا تالحم ىدحإ ةرامعلا ةلحم يفو «امطناف

 تناك ةلحملا هذهو ء؛هاش فرش» لبج ىمسي رهاظ

 لبج ىمسي ءوتن قارشملا ةلحم يفو ءءالعلا ىمست

 اهيفو كانه ةروكذملا ضيبلا تاوكذلا دحأ وهو «رونلا

 نيذه نيب (دسألا نيرع) و (كيدلا) لبج ىمسي ءوتن

 هلت نينمؤملا ريمأ ربق نأ مهلوق حضوي اذهو نيلبجلا
 ءرونلا لبج ىمسي ءوتن قاربلا ةلحم يفو «نييرغلا نيب
 لوقي اهيفو كانه ةروكذملا ضيبلا تاوكذلا دحأ وهو

 : ءارعشلا دحأ

 ىمحلا نميأ نم ضيبلا تاوكذلا ىلع

 امسلاو ضرألا عزعز شعنب اوحارأ

 لامشلاو ةنيدملا يقرش نم رهظلا يه فجنلاف
 لامش ناعقاولا نالبجلا :امه نابرغلاو .يقرشلا

 فجنلا ةنيدملا هذه لك ىلع قلطيو «,فجنلا بونجو

 فرخ

 لبق ةرامع ةفوكلا فجن خيرات يف سيلو .فرشألا

 همسا نأ لاقيو ؛كانه ريد دوجو ركذ نكلو ؛مالسإلا

 اياقب وهو .فجنلا بنجب دوجوملا رثألا تازيريعط
 «برعلا ةغل ةلجم يف كلذ ءاج امك كانه تناك ةرامع

 امهدحإ ناتحاضن نانيع اذه انموي ىتح فجنلا ىفو

 تأدتباو ؛«ةلخن مأ نيع» ىرخألاو ةفجلا) بف

 (5) ماع فيرشلا دقرملا اهيف طخ امدنع فجنلا ةيمهأ

 ةرامع وأ ةرامإ هيلع مقت مل طقف اركذ ناك دقو .ةرجهلل

 جراوخلا ءاقتا ًاموتكم أرس يقبو «ضرألا عم يوس لب

 نوفرعي نيحلاصلا ضعي ناك دقو مهنم هلتاق ناك دقو

 هدالوأ نم ةمئألا مهنمو ؛هترايز يف نومتكتيو هعقوم

 روصنملا دهع يف ناك لوألا هروهظ نأ لاقيو هدافحأو

 نب دواد ءيجي ثيح ةيمشاهلا يف ناك موي يسابعلا

 ربقلا ىلع لعجيو «سابعلا نب هللا دبع نب يلع

 قاور أشنأ ديشرلا دهع يفو ءًايبشخ ًاقودنص فيرشلا
 ءاج ةرجهلل 717 ةئس دودح ىفو «ةبق هيلع تدقع

 فورعملا ليعامسإ نب عه ديز نب دمحم

 دهشملا ىلع ىنبف «ناتسربط كلم ريغصلا يعادلاب

 نب رمع ىلع وبأ ىنب ةيرجه 718 ةنس يفو «ًاطئاح
 لوح تعمجتو «يولعلا دهشملا ىلع ءاضيب ةبق ىيحي
 .ةعيشلا نم نيعطقنملاو كالهلل تاريود دهشملا

 ةيعيشلا تارامإلا تئعبنا عبارلا نرقلا رخاوأ يفو

 «هيوب لآ ةرامإ تءاجو دهشملا لود ةرامعلا ترئاكتو

 ةرامع مظعأ ةماقإ ىلع يهيوبلا ةلودلا دضع مزعو

 داومو نيءانبلا بلجو «ةلئاطلا لاومألا لذبف .فجنلل

 روخصلاو باشخألا لقنو «ةربخلا لهأو عانصلاو ءانبلا

 رئبب فورعملا ناكملا نم ابيرق ءيشناو ةديعب نكامأ نم

 برشلا ءام لقني ناكو .صجلاو قاباطلل رهاصم ةحالم

 نم دعصت ءاملل ةانق رفح مث «لامجلا روهظ ىلع

 ةانقب فرعُت ةدوجوم مويلا يهو «فجنلا ىلإ تارفلا

 ءاضيب ةبق هيلع دقع ًايلاع ًاقاور ضهنأو ؛هيوب لآ

 ربقو مدآ ربق يه :ةثالث روبق راثآ اهيلع ةبطصم اهتحتو

 نبا اهركذ روبقلا هذهو « هئتلظ نينمؤملا ريمأ ربقو حون
 :اهيف ءاج يتلا ةروثأملا ةرايزلا ىلع لدتو «ةطوطب
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 . «حونو مدأ كيعيجض ىلعو كيلع مالسلا#

 هيف سلجي ناك ًاوهب قاورلا مامأ ةلودلا دضع ماقأو

 قاورلا تحتو وهبلا اذه يفو «جئاوحلا ءاضقل ًابدأتم

 اهرضح يتلا ةيخيراتلا ةلفحلا كلت نيشدتلل ةلفح تدقع

 نب نيسحلا ىقلأ كانهو ء«ءاملعلاو ءابقنلاو ءارمألا

 : ةروهشملا هتديصق ''”جاجحلا

 فجنلا ىلع اضيبلا ةبقلا بحاص اي

 يفش كيدل ىفشتساو كربق راز نم

 ًاراد أشنأو «تاناويإلاو فرغلا هيف ًاراصح ماقأو

 ىرجأو ؛مايأ ةثالث نيرئازلل ماعطلا لذبو «ةفايضلل
 ةماقألا نوودن نيدلل ءاظملا قبو: :تايارخلا

 دعب ام ىلإ ةلودلا دضع ةرامع تنكمتو «ةرواجملاو

 تددج خيراتلا اذه لالخ يفو «ةرجهلل نماثلا نرقلا

 نرقلا لئاوأ يفو ؛نيهبانلا ضعب لبق نم تممرو

 يهو «مويلا ةلئاملا ةرامعلا هذه تميقأ رشع يداحلا

 قاور نع ًافرط ركذن اهركذل ًاديهمتو .ةيوفصلا ةرامعلا
 ىدحإ «ةدماجلا» يلاهأ نم يجافخلا نيهاش نب نارمع

 حئاطبلل ًاريمأ ناك دقو ءطساو روك يف حئاطبلا ىرق
 ىلوتساو «ةلودلا دضع هزجانف ناطلسلا ىلع جرخو

 ةلودلا دضع ددشتو «هسفنب نارمع اجنو ؛هترامإ ىلع

 ,دهشملا كلذ ةكرح ةلودلا دضع رضح املو ؛هبلط ىف

 وح فل الل اقول اناا مع يفسر قفق ردت
 ءىشني وفعلا لان اذإ رذنو وفلل هيعاض نارك السر

 يف هسفنب يقليو ءيجيف دهشملا كلذل ًاميظع ًاقاور
 كلذ هرج ةلؤدلا كضع يع ريو“: ةلؤانلا نضع قاض

 ينبيو هرذنل ءافولاب نارمع يضميو ءهنع وفعيف .دهشملا

 هللا دبع وبأ .ةيرجه 9١ ةنس ىفوتملا : جاجحلا نب نيسحلا )١(

 بتاكلا يدادغبلا يلينلا جاجحلا نب دمحأ نب نيسحلا

 هرعش ىلع ىضرلا فيرشلا فقو رعاشلا بيدألا «لضافلا

 هرعش نم .(نيسحلا رعش نم نسحلا) هامس باتك يف هعمجف

 ةلودلا دضع هديش يذلا قاورلا نيشدت لفح يف اهلا ةديصق

 :اهعلطم هرعش ررغ نم يهو يهيوبلا

 ةيفجنلا تويبلا

 يوفصلا ناطلسلا نكلو «ةفينملا ةبقلاب ًالصتم ًاقاور

 متت ىتح «نحصلاب هقحلأو قاورلا كلذ نم ًامسق مده

 «مدهلا ببس نأ ليقو ءاهتسدنه نسحتو ةرامعلا ةرود

 ةلبق نيب ًاتوافت دجوأ يذلا رمألا نحصلا فارحنا وه

 تماقتسا رييغتلاو مدهلا كلذبو «ةضورلا ةلبقو نحصلا

 فورعملا بابلا نم ًابيرق يهتني نحصلا ناكو «ناتلبقلا
 مدهف نارمع قاور ناك كلذ ءارو امو ءيسوطلا بابب

 ططخو ءرود نم هلوح ام ىرتشاو :هنم ًامسق ناطلسلا

 هدالوأو ةلودلا دضعب ينأكو «ةلثاملا ةرامعلا هذه ماقأو

 يف نينوفدملا ةلودلا ناطلسو ةلودلا فرشو ةلودلا ءاهب

 «ةيكتلا» ب فورعملا عضوملا نم ةبيرقلا نحصلا ةيواز
 ةيشاتكبلا ةقرفلا نم ةيفوصلا شيواردلل ديشملا لحملا

 نأ امك اهل ّمت امو «ةرامعلا كلتل نيبهتبم نورظني

 نحصلا جراخ هقاور راوجب نوفدملا نيهاش نب نارمع

 هقاور ىلإ رظني يسوطلا بابب فورعملا بابلا ىلإ

 نيبو هنيب دعبأ يذلا مدهلا نم هقحل امل فسأو راسكناب

 ترهظ انرصع يف نحصلا طيلبت دنعو «ةفينملا ةبقلا

 يف عقي تيب اهنم ةميدقلا روبقلا ضعبو تويبلا ضعب
 تفقو ؛«ميدقلا طيلبتلا تحتو ؛نحصلل ةيقرشلا ةهجلا

 ةرزؤمو «قرزألا ناشاقلاب ًاطلبم ناكف يبص انأو هيلع

 اهدخأ ىلع شقر كاكد ثالث هيفو ؛يناشاقلاب هئاردج

 نولوقي وكالوه دالوأ نم هنأ رهظيو ««سيوأ» ربق اذه

 يناثلا ربقلا ىلعو .فجنلا يف نفدو لقنو «لتق هنأ

 ربق هنأ رهظيف ثلاثلا ربقلا امأ «ةدناير» ةأرما مسا شقر

 . لفط
 وهو «ةبقلا نع نارمع قاور عطق انركذو قبس

 دجسن باب نأ رهظيو نارمع دجسمب فرعي مويلا
 دجون ثيح يسوطلا باب زيلهد يف ًاريخأ عرش نارمع
 /ا/٠١ ةخرؤم ةراجح ىلع ةميدق ةباتك بابلا كاذ ىلع

 اذه نع رخأتم بابلا اذه عورش نأ امبو ؛ةيرجه
 ةربقم قوف تناك ةباتكلا هذه نأ حوليف ريثكب خيراتلا

 ىلع يوتحت ةربقم دوجو يور دقف بابلا اذه ناكمب

 يناثلاو ءدمحأ نيدلا بيجن ريمألل امهدحأ روبق ةثالث

 دومحم ركذي اندهع ىلإو «يداباهملا دومحم هنبا ربق



 ةيفجنلا تويبلا

 «ةديعسا دومحم ةجوز ربق ثلاثلاو .« كانه يداباهملا

 لوغملا دهع ىف فئاوطلا كولم نم ةيسراف ةيكلم ةلئاع

 .رمقلا ةرامع يأ «داباهم» اهتمصاع

 نم رقابلا دمحم ديسلا رفعج ديسلا موحرملا ىور

 .ةيرديحلا ةضورلا يف ظوفحم ةعورلل ةيآ عيدب سيفن
 نم راطإ يف غرفأ ناسنإلا دي هتطخ ام برغأ نم وهو

 قبئزلا امهنيب عرفأ ناتجاجز هيفو «سيفنلا بشخلا

 . يداباهملا
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 ةطساوب ترثاكت فجنلا يف ةرامعلا نأ مدقت

 دجوت مويلاو راتتلاو لوغملا دهع يف ةيعيشلا تارامإلا

 ىمسملا نحصلا باب نم ًابيرق قارشملا ةلحم يف ةرامع

 أرقتو «ةراملا هدئنع فقت هربق اهيفو «ىسوطلا بايب

 . ةحتافلا

 دلبلا داضنا نم ةعامج ةبحص يف نوكأ ْنأ يل قفتاو

 يف يسوطلا خيشلا دجسمل يلاعلا رادجلا ءازإب اوفقو

 ةروعذمب اذإو «ملظم طاباس هنم ًابيرق ناكو «ةكلاح ةليل

 طاباسلا تحت انلماكت املو .ءاهتدجنل انضكرف دجنتست

 . ضاقنألا تحت انكل ةضكرلا الولو رادجلا راهنإ

 نم ًارداص ناكر ءًاهفات هانيأر دقف «ةدجنلا بلط اَمأ

 ناكو .هتملظل ةشحوتسم ىهو طاباسلا تقرطتسا ةأرمإ

 تبعرأف اهلايذأب ذخأ هدوجوب ملعت ال يهو ةأرملا

 . تحاصو

 اهيف ةميدق ةرامع راثآ طاباسلا كلذ نم ًابيرق دجوتو

 لاقي يناشاقلاب رزؤمو ميرختو ةزاير هيف «بادرسا قفن
 روهشملا «ىناكادوكلا روميت» ل تناك ةرامع اياقب هنأ

 ةلحم يفو «يلوغملا جرعألا يأ (كنلروميت) ب

 . فشكُت تلاز ال ةميدق راثآ قارشملا

 "777 ماع يف فجنلا ةرامع ةطوطب نبا فصيو

 صرخ

 اهرثكأو ؛ةرامع قارعلا ندم نسحأ اهنأب ةرجهلل

 ركذيو «مهتوخنو نييفجنلا ةلاسب نع هونيو .ًاسان

 ء«فيرشلا ربقلا ركذيو ءفجنلا قاوسأ نم ًاددع

 ةسردم مساب نحصلا ركذيو ءاياوزلاو سرادملا هئازإبو

 يذلا بابلا ركذيو ؛ةيفوصلاو بالطلا اهنكسي ةميظع

 .ةيشاوطلاو باجحلا هيلعو ءةضورلا ىلإ هنم لخدي
 نأو ؛ةضفلا نم نيتداضعلاو بابلا ةبتع نأ ركذيو

 نم ليدانق اهيفو «ةيريرحلا طسبلاب ةشورفم ةضورلا

 ةعبرم ةبطصم طسولا يف نأ ركذيو .ةضفو بهذ

 رومسملا بهذلا نم حئافص هيلعو بشخلاب ةوسكم

 رهظي داكي ال ىتح بشخلا تطغ دقو «ةيضف ريماسمب

 روبق ةثالث اهقوفو ءراتمأ ةعبرأ ةبارق ةبطصملا عافتراو

 .درولا ءام اهيف ةضفلاو بهذلا نم نوسط اهنيب

 سمعي بيطلا عاونأ نم هريغو كسملا نم ريداقمو
 .ههجو ىلع اهب رميو .بيطلا كلذ يف هدي رئازلا

 هتبتع لوألا لثم وهو رخآ ًاباب ةبقلل نأب ركذيو
 ىلإ يضفي نولملا ريرحلا نم روتس هيلعو ؛هاتداضعو

 نأ امك ناسحلا ةيريرحلا طسبلاب شورفم دجسم

 ؛باوبأ عبرأ هلو ءريرحلاب ةروتسم هفقسو هناطيح
 نيهاش نب نارمع قاور وه دجسملا اذه نأ رهظيو

 يتلا ةضورلا ةنازخ نع ركذي هنأ امك عطتقي نأ لبق

 هنأ ركذيو ؛مويلا اهيلع يه امب ئراقلا يفاوا فوس
 يف بيقنلا هعضي ةضفو بهذ نم ةضورلا ىلإ دري املك

 لاومألا نم اهيف ةميظع ةنازخ يه لوقيو ؛(ةنازخلا)

 :ىصخي لام

 ةرامعلا ريغ يه ةطوطب نبا اهركذ يتلا ةرامعلا ْنإ

 «ةرجهلل نماثلا نرقلا يف ناك ام فصي هنأل ةلثاملا

 رشع يداحلا نرقلا لئاوأ يف تططخ مويلا ةرامعو

 امدنع لوألا سابع هاشلا مهلوأو «نييوفصلا دهع ىلع

 ءمرحلا عسوو «ةيولعلا ةبقلا ديدجتب رمأف ؛تابتعلا راز

 اندعم فجنلا لوح دجوو «.ةلعفلاو نيسدنهملا بلجو
 كلتل مزلي ام هنم علتقاف «ءافصلا ةياغ يف رخصلل

 دهشملا نأ رهظيو نينس ثالث لمعلا مادو ؛ةرامعلا

 .اهطبض يل رسيتي مل ةديدع ًارارم دّدُجو ءمَمْرو رَمْع
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 ناطلسلاو نايناغفألا فرشأو و نيددجملا نمو

 اومدخ ءالؤه لك نويراجاقلاو نوينامثعل أو را

 ةيرثألا بتكلاو داجسلاو سفانطلاو ةميركلا راجحألاو

 نئازخ عبرأ دوجو كلذ نم أشن دقو . ةيطخلا نيئارقلاو

 تحت ناكم يف ةعوضوم تناك يتلا ةنازخلا اهمهأ

 هذه ىفو ؛ةيبونجلا ةرانملا ةنذئملا ةرجح ىف ضرألا

 هاش ردان اياده نم اهرثكأو «ةميظعلا سئافنلا ةنازخلا

 راجحأو صوصف اهيفو ردان هيلع بتك ساملا نم ريبك

 ةيمظاكلا ىلإ فجنلا نم سئافنلا هذه تلقن دقو «ئىلألو

 نم اهيلع ًافوخ ةرجهلل رشع قلاقلا نرقلا لئاوأ يف
 يف مهرش راطتساو مهرمأ لحفتسأ نيذلا نيباهولا

 نم يناثلا دقعلا يف ةريزجلا فوفطو .برعلا ةريزج

 عبرأ ةيمظاكلا يف تيقبو .ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا

 ريباوط عبرأ اهتلمح دقو «ءسرحلا اهيلع موقي تاونس

 اولخد نيينامثعلل دونج لوأ مهلعلو ةينامثعلا دونجلا نم

 حتفت ملو ءاهلحم ىلإ رئاخذلا كلت تديعأ مث ؛فجنلا

 تابتعلا راز امدنع ىلوألا طقف نيترم الإ ةنازخلا هذه
 ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف يراجاقلا نيدلا رصان ناطلسلا

 هل حتفت نأب ةيكلملا ةدارإلا تردص ثيح ةرجهلل رشع

 ءاجف ؛ةيكلم ةدارإب الإ حتفت ال تناكو «ةنازخلا كلت

 «تايرثألاو ةسيفنلا راجحألاب ريبخ هعمو نيدلا رصان

 ؛مولعلا رحب لآ ىلع ديسلا وهو ؛ءاملعلا دحأ هعمو

 رمأ هيلع علطا امب بجعأو علطا نأ دعبو نزاخلا مهعمو
 ءالبرك فرصتم دي ىلع تحتف ىرخأ ةرمو .اهقلغب

 دعبو نزاخلاو ريبخو ءاملعلا نم لثمم هعمو ربج حلاص

 ىلإ طايتحاو ظفحت لكبو تلقن اهيف ام ىلع فوقولا

 .(م1688 )18977  مكحلا ىلوت يناغفألا دومحم )١(

 . (ةيداليم )١7848 - ١7/148 هاش ردان ناطلسلا (0)

 ةيفجنلا تويبلا

 يتأو «يراوسلا نم اهل ةيراس تفشو «ةضورلا لخاد

 تفلف مقعملا نطقلا نم رادقمبو ريبك يديدح قودنصب
 دعب قودنصلا كلذ يف ةبترم تعضوو « سئافنلا كلت

 يذلا لجسلا ىلع نورضاحلا عقوو هيف ام لجس نأ
 لبق نم عقوملا لجسلا بنج ىلإ قودنصلا كلذ عدوأ
 ءةيراسلا تدسو قودنصلا دسو هقافرو هاش نيدلا رصان
 نم ريثك اهيفو «هسفن حيرضلا يفف «ةيناثلا ةنازخلا اَمأ
 ليدانقلا نم ريثك ةضورلا يفو ؛راجحألاو سئافنلا
 يلي امم قاورلا يف ةئلاثلا ةنازخلاو ةقلعملا ةيبهذلا
 تيب يف ةعبارلاو ؛داجسلا اهيف رثكي فيرشلا سأرلا
 اهيف رثكت تناك يلبقلا هجولا يف نحصلا نم ريغص
 . تاطوطخملا نم بتكلا

 ةيولعلا ةبتكملا

 ىلع نيطباهلا داورلاو تايلاجلا نأ كيلع ترم دقل

 امو ناجيبرذأو دنهلاو ناريإ دالب نم ةيفجنلا ةسردملا

 يحاون ضعبو جيلخلاو ةلماعو زاقوقلاو رهنلا ءارو
 ةيداملا مهتاورثب فجنلا ىلع نودفي اوناك نميلا

 بتك نم ةطوطخملا بتكلا تاهمأ اهمهأو .ةيبدألاو

 خيراتلاو كلفلاو بدألاو تايضايرلاو ةفسلفلا

 هبالطو ملعلا داور ناك دقو «؛كلامملاو كلاسملاو

 ىربكلا ةيولعلا ةسردملا بلغألا ىلع نونكسي

 سرادملا نم اهريغ يف ميقملا مهنمو ؛.«نحصلا»

 «مهنوؤش مظني بيقن مهل ناكو «ةصاخلا رودلاو

 تعمجت .ةسيفن بتك ةنازخ ةيولعلا ةسردملا يف تناكو

 دازن نددوزتي امدعب اوناكو .ءنورجاهملا هلمحيامم

 هولمح ام نركرتي مهناطوأ ىلإ ةدوعلا نومزتعيو ؛ملعلا

 يف تاحورطأو لئاسو نم هوفلأ امو .بتكلا سئافن نم

 نم لوأو ءاهبالط ىلع ةبحم ةيولعلا ةسردملا ةنازخ
 يوآلاب فورعملا ىفكلا ردصلا ةيولعلا ةبتكملا سسأ

 كعانتو اهليعر ميقعلا داك مشا دبا يهرأ قرأ

 ءارش نم راثكالاب ةصرفلا هل تحنسو فجنلا بالط

 . بتكلا

 بتكلا نئازخ تعابف طحقو ءالغب تبيصأ دادغب نإ



 ةيفحنلا تويبلا

 ركذ دقو . .نييفجنلا ىلع ناك عيبلا رثكأو «ةلغلل

 ةيولعلا ةيتكملا فوفر ىلع ناك هنأ نييفجنلا نم نوعاولا

 ةيرثألا نآرقلا خسن نم اهيف امب بتكلا نم فولأ تارشع
 كلت ناثدحلا دي تقرف دقو «ءداروألاو ةيعدألا بتك

 «ةخسن ةئم عبرألا براقي ام الإ مويلا قبي ملو «سئافنلا

 تيب يف ناك قطنملا ملع باتك ىلع يسفنب تفقو دقو

 :هصن ام هرهظ ىلع بتك نييفجنلا نم ءالضفلا دحأ

 .«ةيولعلا ةنازخلا بتك نم باتك اذه»

 اهيف ترشتنا «ةيملع ةطحم فجنلا تراص املو

 بتكلل ةريثك تويب اهيف تأشنو «تابتكملاو سرادملا

 دهجلا اولذبو .,فغشلا كلذب اوفرع لاجر اهعمجب علوأ
 رسيتف ءاهناظم نم اهيلع لوصحلا ىلع نيفكاع لاملاو
 خيشلا ةبتكم :لثم «نئازخلا نّوك ام اهسئافن نم مهل

 .ءاطغلا فشاك لآ نيسحلا دمحم خيشلا هدلوو يلع

 ءاطغلا فشاك لآ يداه خيشلا ةبتكمو

 يرتسوتلا رقاب دمحم ةبتكمو

 يرونلا ثدحملا ةبتكمو

 مولعلا رحب لآ دمحم ديسلا ةبتكمو

 مولعلا رحب لآ رفعج ديسلا ةبتكمو

 مولعلا رحب لآ مشاه ديسلا ةبتكمو

 يراسنخلا خيشلا ةبتكمو

 يدزيلا دمحم ديسلا ةبتكمو

 يوامسلا دمحم خيشلا ةبتكمو

 مكحلا اضر ديسلا ةبتكمو

 ريثكو «يناهفصألا نسحلا وبأ ديسلا ةبتكمو
 . .اهريغ

 اذه مهمارغ يداو يف ةريثك رداون بتكلا قاشعلو

 اذه يف ةالغلا ءالؤه دحأ ىلع تلخد ينأاهنم

 هتبتكم يف ءاطغلا فشاك لآ يلع خيشلا وهو ؛بهذملا

 هطخب سنو ؛هديب هقرو ام ىلع ترصتقا يتلا ىرغصلا
 اهيلع ةريغص ةلواط همامأو ءضرألا ىلع ًاسلاج هتدجوف

 رطاسم هدضع ىلع دش دقو «ةربحمو «حوتفم باتك

 ينحت

 يف يتلا ةشعرلا عنمي ًامكحم ًادش بشخلا نم ةفيفخ

 نم نيعستلا ىلع فراش دقو ؛هاوق تنهو خيش هنأل هدي

 هارت ةباتكلل صصخ ًاكيمس ًابوث ًاسبال ناكو «هرمع
 يف ناكو ؛هذاذرو ملقلا حسم نم ناولأو ناولأب ًاططخم

 خسنلاب الوغشم ناكو «يوقلا نارزيخلا نم ملق هدي

 نيعبسلا زهاني هرمع نأب لاق بوثلا كلذ رمع هتلأسف
 :رعاشلا اهفصي يتلا ةلالغلا نم بيطأ يدنع وهو ًاماع

 ةلالغ يف تلبٍقأ دوخ لايذأك

 ضعب نم رصقأ ضعبلاو ةغبصم
 ءابدألاو ءاملعلا مجارت بتكي ناك هنأ هرداون نمو

 جرخي نأ قفتاو «ةعيشلا تاقبط :اهامسأ ةعومجم يف

 دحأ هقيرط يف فداصيو ءرجفلا غوزب دنع عماجلا ىلإ

 ملعلا ةلمح نم ريهاشملا دحأ ةافو أبنب هئجافي ءالضفلا

 ناكو .خيشلا موق ةارس نم هنأل هيزعي لعجو بدألاو

 ربخملا عطاق لب عجرتسا الو أبنلل لفجأ امف هزعي

 كرتو ةمجرت ريخب تاقبطلا باتك نيزت دقل :هلوقب

 بتكو هتبتكم ىلإو «هتيب ىلإ ًاعجار دجسملا ىلإ ههاجتا
 ش .ةافولا خيرات

 نم زاولج عم ةناتسآلا يف هل ثدح ام هرداون نمو

 فغش دقل ةفككدبمحلا دبع بوهرملا ناطلسلا ةزوالج

 ءانتقاو «عالطالا ىلع رفوتلاو بتكلا عمجب خيشلا

 دالبلا يف فاوطتلا ىلع هلمح يذلا رمألا اهنم سيفنلا

 دالبو ةلماعو ايروسو رصمو زاجحلا ءاجف ؛ةيمالسإلا

 تويب ىلع ةناتسآلا يف ددرتو ؛كرتلاو دنهلاو سراف

 ام هملقب خسني ناكو «دافتساو ءاهنم دوزتو بتكلا
 هتيتكم فر ىلإ هعفريف ءتاطوطخملا نم هبجعي

 ةاجاهم ىلع مامت يبأ حرش باتك كلذ نمو ؛ىربكلا

 ىمعمو ؛«ميدق يبرغم طخب ناك دقو «لطخألاو ريرج

 خسني أدبو ءاهنقتأ ىتح هتئجهتو همهفت ىلع فكعف
 ناطلسلا زاولجب وه اذإو ةريخألا ةحفصلا غلب امدنعو

 يف يأ يلاعلا بابلا يف ًالاح هروضح موزل فنعب هغلبي
 فوخلاب رعشي ًابيهر غيلبتلا كلذ ناكو «ناطلسلا طالب

 دحأ نأب ؛ئبني اذه لثم نأ نوفرعي سانلا نأل ةبغملا نم

 !تيارلجسملا كالذي ىفوتدف ةركك نيلوكملا تساوت



 ةيفجنلا تويبلا انددف

 لوح ناك نم لك عله ءباسحلا تقو ناح دقو

 عفر يذلا خيشلا الإ بلطلا كلذ نم لفجو .خيشلا

 نأ لبق بلطلا يبلأ ال تاهيه زاولجلل ًالئاق زازتعاب هسأر

 زاولجلا بضغو «ةمايقلا تماق ولو ءةحفصلا هذه متأ

 نيرضاحلا نم ناك امو «خاسنتسالا ىلع خيشلا رباثو

 ءزاولجلا ىلإ لسوتلاو خيشلا ىلع قافشالا ريغ

 خيشلا متي اذكهو «ةحفصلا ةباتك متي ىتح هيلع لهمتلاو

 املو ...ايه زاولجلل لوقيو ةلماك ةخسنلا طبأتيو
 ىلإ ةناتسآلا ةرداغم موزلب غلبأ يلاعلا بابلا ىلإ صخش

 . قارعلا

 ناك بتكلا بح يف ىعرصلا ءالؤه رداون نمو
 ةفدصو باتكل بلطلا هايعأ دقو يرونلا ليلجلا خيشلا

 فداصو ءعيبلل ةأرما هتضرع دقو ؛قوسلا يف هيلع رثع

 نم برقلاب قوسلا طسو فقوف .؛دوقنلا نم هسيك غارف
 راصو ءاصرح باتكلا ىلع هديب كسمأو ؛ةأرملا كلت

 تناك ةسيفن ةءابع علخو ؛ةوطخ لقني نأ عيطتسي ال

 «سخب نمثب هل اهعابف ءيدانملا ىلإ اهعفدو ؛هيلع
 قيرطلاو قوسلا يف ىشمو ؛باتكلا نمث ةأرملل مّلسو
 تاللاجر نم هلاثمأو بسانتت ال ةيشم ىهو «ةءابع نودب

 ناكل ىدقال اهب ا طرت قاع كلو قمل

 ناك هنأ رهظي بدألا خويش نم ًاخيش نأ رداونلا نمو

 اهيلع ناك ةطوطخمم بتك ءارش يلع ضرع نيدلا قيقر

 ؟سبحملا فقولا عيبت فيك :هل تلف ءسيبحتلا ةراش

 فلؤملا ّنأل «باتكلا ىف ةيكلملا ىرأ ال ىنإ :لاقف

 الإ باتكلا ةيكلم امو ؛هراكفأ ةعاشإو ةفرعملا ثب ديري
 نمثلا امأ .كلمي ال باتكلاف هيلعو .طقف ةءارق هباعيتسإ

 تناك املو .ءطقف هتءارق نع ضرع وهف ؛لوذيملا

 ْنأ طلغلا نمف ءكلُم يف الإ فقو ال ةيهقفلا ةدعاقلا

 .افقو باتكلا اذه لاقي

 يوذ نم ةعامج هيلإ بهذ ام يأرلا اذه نم بيرقو

 ديري نم لكل مهبتك يف ةعفنملل اليبستو ًاراثيإ لضفلا

 ةاكزو هتءارق باتكلا ةلغ ْنِإ نيلئاق اهتءارقب ةدافتسالا

 باب دصوي نم يأرلا اذه سكاعيو .هتراعإ ةلغلا كلت

 نيذلا كئلوأ ريثكو ؛ةحش بالطلا هوجو يف هتبتكم

 . حيحشلا ةضبق بتكلا ىلع نوضبقي

 بتكلاب نينض ىلع حلأ نأ يبص انأو يل قفتإ
 نم باوبأ ءارو ةسيفنلا بتكلا اهيف تفص يتلا هتبتكم

 دانجبسلاو نسفانطلاب ةشورفم ةيكملاتناكو «عاجرلا
 نع اسلاج ةبتكملا بحاص ٌثتدجوف ءزاتمملا ىناريإلا

 ىلإو ءرصبلا فيفك وهو ةبتكملا كلت ةيواز 5000

 برطضا اهرقن عمس امدنعو ؛هيلع ولتي ئراق هبنج

 فرع ىتح هتعور أدهت ملو ؛كابتراب مهفتساو ءًاجاعزنإ

 «نمزلا روديو .ءيش ثدحي ملو ؛ةفدصلا اهنأ

 ةبتكملا يف ام لمح هئراو ديريو ةعامجلا كلذ توميو

 هفرعنل يل قيفربو يب نيعتسيف ٠ عيبلل بتكلا ضرعم ىلإ
 يلوخد دنعو .اهنيمثتو «سئافنلا كلت نم مهملاب

 «ةشحوم ءائعش اهثدجو ثيح ةظعلا ينشهدت ةبتكملا

 ولعت ةربغلاو ءاهشارف بارتلا ناكو اهقنور تقراف دق
 ال يقيفر ناكو هقوف انسلج ريصح انل دُمو ءاهتانازخ

 ضارعتساب نوكمهنم نحن امنيبو . ينجلاخي امب ملعي
 اذإ ةبتكملا ال ةلبزملا كلت يف ةثوثبملا بتكلا ضعب
 دق ةثرولا دحأ ٌتثدجوو يرصب تلوحف ةفرغلا زهت ةجرب

 ءارو هدي ًاعضاو هيلع دعصو ءايبشخ املس عضو
 هنأل ضرألا ىلع حيطتل اهعفدي بتكلا نم ةدضنملا

 «فيفكلا كلذ ُثركذتف ًاباتك ًاباتك اهلوانت نم بعت

 ْنَم :ٌتلقو .هتكبرأ فيكو ؛بابلا ىلع ةرقن نم هْنْزفو
 .رطبلا ثباعلا اذه هلعف ام دهاشيو ءعمسي هب يل

 .يولعلا دهشملا نئازخ نع ثحبلا نم فرط اذه

 .دهشملا كلذ يف ةزاتمملا رهاوظلا ضعب كيلإو

 ةبقلا ىسكت ْنأ رمأ فجنلا ةنيدم هاش ردان راز امل

 سرفلا نم ءارعشلا دحأ ىصحأ دقو ءزيربالاب ةرقوملا
 ىسكت نأب رمأو «ةقاباط ا/الا/لاا/ بلطملا ةبقلا قاباط

 ةبقلل ةقطنمملا ةباتكلا ىلطت نأو «ناويإلاو ناتنذئملا

 مهو ةيدنزلا ماق دقو ؛ءاسفيسفلاو ءانيملاب اهلخاد نم

 ءاجو «ةليلج لامعأب هناوخإو دنزلا ميركلا دبع
 عوضوملا قودنصلا مهدهع راثآ نم ناكف نويراجاقلا

 قاورلا ريرمت يضفلا كابشلاو فيرشلا ربقلا ىلع

 رامعملا لذبي ناكو ءدرمم قاور لوأ وهو ؛يقرشلا



 ةيفحنلا تويبلا
 نسر

 ديرمت ناكو هاش نيدلا رصانل ةيشاحلا لاجر دحأ يشاب
 يدجبألا باسحلاب هطيضو ةرجهلل اة ماع مورا

 ىلع ةبوصنملا ةعاسلاو .ريراوق نم درمم حرص وه
 ١١5 ماع كلملا نيمأ اهلسرأ نحصلل ىقرشلا بابلا

 هطنلق دج كامات لرأ "نك نحتملا ظلي نقار «ةرجهلل

 ةموكحلا تعرش ةرجهلل ١7705 ماع يفو ءًارارم

 يف دجوتو «نحصلا يناشاق ديدجتو ميمرتب ةينامثعلا

 نم ةعومجم يبهذلا ناويإلاو ةقورألاو ةبقلاو نحصلا
 شوقنملا اهنم ءارمألاو ءاملعلاو ءارزولاو كولملا عيقاوت

 كلت تحبصأ ىتح فحتلاو سئافنلاو راثآلا ىلع

 اهعزن ديرأ ولف ةيخيراتلا فجنلا راثآ مهأ نم تاعيقوتلا

 ىلع شوقنملا اهنمو .ًاسيفن ًاباتك تنوكل اهعمجو

 اهنمو ؛داجسلاو طسبلا يف كاحملا اهنمو ؛ةراجحلا

 ليذم وه ام اهنمو ءراجحألاو صوصنلا ىلع روفحملا
 ًالوأ نحصلل نكي ملو .فحاصملاو بتكلا تايرخآ يف

 نبا هركذ يذلا وهو ؛ةرضحلا باب :نيباب نم رثكأ
 راد ىلإ يهتني يذلا وهو ءيسوطلا بابو ةطوطب
 ةرجهلل ١71/4 ماع يفو «ًاقباس اهنع انهون يتلا يسوطلا

 ناطلسلل حتف هنأل يناطلسلا بابلاب فورعملا بابلا حتف

 ناك دقو «فجنلا هترايز دنع يراجاقلا نيدلا رصان

 فرعُي ناويإ همامأو «ةرجح ريغص تيب بابلا اذه ناكمب

 ةهجلا ىلإ عقاولا يلبقلا بابلا امأو «جرفلا بابب ًاضيأ
 دهع يف ةرجهلل ١19١ ةنس حتف دقف «نحصلل ةيبونجلا

 ىلإ ةعبات فجنلا تناك موي اشاب يلبس ةلحلا فرصتم

 ميهاربإ ديسلا لوقي بابلا اذه خيرات يفو .ةّلحلا ةرادإ

 .(دسألا باب ىلع لبشلا رثأ) : يئابطابطلا

 يف ةيرصيقلا بابي فورعملا بابلا باوبألا سماخو
 رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف حتف نحصلل ةيقرشلا ةهجلا

 عبارلا نرقلا نم عباسلا دقعلا يف حتف هنم أبيرقو «ةرجهلل

 ناك يذلا ةرضخلا دجسم ىلإ ذفانلا بابلا ةرجهلل رشع

 دقو ءدمحأ خيشلا يقرشلا معلو «يقرشلا دجل ىلصم

 تيب ةرجحي تفرع ةرجح ريغصلا تيبلا اذه يف ناك

 يقرشلا لآل ةصاخ ةربقم تذختا دق تناك اهنأل يقرشلا

 .تيبلا اذه ةارس نفد اهيف

 :ءوضولل نالحم نحصلا يف ناك دقو

 يبهذلا ناويإلا ةلابق اهعقومو «ةجرسملا :امهدحإ

 . نحصلل ًاعيسوت اننامز يف تعفر

 تايفنحلا اهيلع رودت ةريبك ةيانب :ىرخألاو
 ؛ءاملا اهنم حنمي رئب هبنجبو ريبك ضوح ىلع لمتشتو

 ةلابق ةيانبلا كلت عقومو «ضوحلا كلذ يف بصيو
 يوسو ةيانبلا كلت تعلق دقو ؛بهذلا نازيم ناويإ

 .اهلحم

 يولعلا دهشملا

 يهو اانحص» ىمست ةيخيرات ةسيفن ةمخف ةيانب
 نيقباط تاذو عيبرتلا ةمات ريغ ةعبرم ةعاق تاذ ةرامع

 ةرجح ريغص تيب ناويإ لك يفو «تاناوياب ةعطقم اهلك
 ضرعب ةدحاو لك ناتيراس ناويإ نع ناويإ لك لصفي

 ًاليلق ديزي ام وأ راتمأ ةرشع اهعافتراو ًاليلق ديزي وأ رتم
 :ناسوق نيتيراسلا نيب دقعي

 عيدبلا يناشاقلا نم ةباصع هقوفو :لوألا سوقلا

 .لوألا قباطلا فقسل رتم فصن ضرعب

 فقسل يناشاقلا نم ةباصع هقوفو : يناثلا سوقلا

 ةباتك اهيلع سوقلا اذه ةباصعو «يناثلا قباطلا

 يناشاقلاب تبتك دقو ؛ةينارقلا تايالا ضعبل يناشاقلاب

 «ةيبيقتا ةيانك عيدتلا كسلا لعل ضوشرعلا ضيبألا
 اذكهو «ةبيتكلا» ةيفجنلا ةزايرلا يف ةباصعلا هذه رمستو

 ىلع تيبو «ناويإ ىلع ناويإ نحصلا ةرامع موقت

 نم قاطن طسولا نم اهقطنمي ةيراس ىلع ةيراسو « تيب

 ىلعألا نم اهبصعتو «رتملا فصن ضرعب ىناشاقلا

 ةهجلا نم احس الإ «ابيرقت ركنا كات ضرع ةببحك
 ىلع هل ًادناسمو مرحلا رهظ نم دتمي ًاقاط لكشي ةيبرغلا

 لب اهلك ةيبرغلا ةهجلا بعوتسي ال قاطلا كلذو هدادتما

 يف اهلثمو «تاناويإ عبرأ ةفاسم بونجلا يف بعوتسي
 تاذ تاناويإ عبرأ نحصلل دجويو .يبرغلا لامشلا

 اهتم دحاو لك ىلع دعني ةقهاشو ةريبك دحاو قباط

 كلذ بنجيو «راطإ لكشب يوطم يناشاقلا نم سوق
 دحاو نآرقلا يآب بوتكملا يناشاقلا نم ناراطإ راطإلا
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 قاور نم عطتقم وهو ءةيلامشلا ةهجلا يف عقياهنم
 هلوقب ىناشاَلاب هباتك هيلع زمر دقو «نيهاش نب نارمع

 ناربإلا هلئاغنو «هللا دجاسم رمعي نمو :لئاق نم زع

 ىمسيو «نارمع قاور نم عطقنم ًاضيأ وهو .يناثلا

 هيف نفد دقو ةيبونجلا ةهجلا ىف ثلاثلاو «ءاملعلا ناويإ

 «همساب ًافورعم حبصأف نر سن وسبا

 بازيملا هالعأ يفو ؛مرحلا رهظ يف وهو عبارلا هلباقيو
 انطسب اممو .بهذلا بازرم ناويإ ىمسيو ؛يبهذلا

 تاناويإلا هب طيحت لاع راصح نحصلا نأ فرعت
 قلط هترود لمكيو .ةئلثم ةفوشكملا هتعاقو رجحلاو

 ةطلبم نحصلا ضرأو ؛ةيبرغلا ةهجلا يف دوقعم
 يناشاقلاب يسك دق عافترالا كلذ ادع امو ءرخصلاب

 دق نفلا ضاير نم افنآ ًاضور لثمت ةعيدب ناولأب نولملا

 كلذ طخ مكف .هشاقنمو روصملا ةشير هيف تعدبأ

 اهيلع ةزايرو ًاميرختو ًاطوطخو ميساقتو ًاراهزأ عدبملا

 دق هذه لك !!نيدلا ةبيهو ملعلا لالجو ةعانصلا لامج

 ءريوصتلا كلذل ةدام تنوكف تجزتماو تعمتجا

 «ةشيرلا كلتل ًاناهدو ًاغابصأو ؛ملقلا كلذل ًاشاشرو

 دق ؛ةيزيربا ةبق راقوو لالجب تماق نحصلا كلذ ىفو

 ايلا ةعيدي ميت هناي ىلخ ووقع رع و تشرف
 ًاقحو «ةضورلا» ىمستو ««ةرضحلا» ىمست عضولا ةقينأ

 ةيآ اهنأ نفلا زجاعم نم ةزجعم وأ ةيعانص ةضور اهنأ

 ةيانب «ةسدنهلاو ةزايرلاو ءانبلا نف يف ةدلاخ ةيخيرات
 لع نقم ار اف ةيرأ كانازيإ لاكشي عفاف لمح ةلياع

 ساوقألاو تاراطإلا كلت قوفو ءسوقو راطإ ناويإ لك
 .يبهذلا ةريزجلا جات ةقينملا ةبقلا تدقع

 رمرملا نم رئاح رئاد ةضورلا كلت طسو يفو

 كابشلا لجحي رئادلا اذهو ًابيرقت نيربش عافتراب ضيبألا
 طيحي ةالوفلا نم رخآ كابش كابشلا اذه ءاروو يضفلا
 اذهو ؛«متاخلابلا فورعملا سيفنلا بشخلا نم قودنصب

 ريمأ دسألا نيرعل سدقملا زمرلاب رعشي قودنصلا

 ةلصاف كابشلا نيبو "حيرضلا» ىمسيو هه: نينمؤملا

 نم ريبك هجوب الإ حتفي ال يضف باب كانهو ءرتم رادقمب
 فو «لضافلا سلا كلذ للا: لجو ءاملعلاو كولجلا

 تبتك نآرقلا نم تايآل ةباتك نم قاطن ةفينملا ةبقلا نطاب

 شوقنم ةبقلا نطاب لكف ةباتكلا هذه ادع امو «ءانيملاب

 ةضورلا كلتلو «زاجعإلا دح غلب ًاعيدب أشقن ءاسفيسفلاب
 رفصألا ساحنلا نم بابو ؛ةضفلا نم باوبأ ةعبرأ

 ةيريرح رئاتس دجوتو «ةدرمم ةعبرألا ةقورألاو ةضورلاو

 مايأ ناويإلاو ةقورألاو ةضورلا اهب رزؤت ةبصقم

 كابشلاو قودنصلل ةوسكلا عاونأ دجوتو .«تالافتحالا

 يهو «قودنصلل ةيخيرات ةوسك تيأر دقو ءهب ةطيحملا

 هنأ لاقي ةيضفو ةيبهذ كالسأب موظنملا ؤلؤللا نم بوث

 ةرايز ةبسانمب تناك هذه يتدهاشمو «نيهيوبلا دهع نم
 دهع يف تناك يتلا ةرايزلا كلت .«يراجاقلا دمحأ هاشلا

 مرحلا ةولج يزيلكنإلا مكاحلا رمأ ثيح لالتحالا

 كلذ ىلإ بلطو .ةعانصلا هذهب اورهتشا نيذلا نييفجنلا

 نأ ىلع تطرتشاف ةءابعلا كلت نم بناج ىلع رطش لك

 عنم نأ دعب هاشلا عم مرحلا لخدي يذلا طهرلا يف نوكأ

 :تمظنو نزاخلا قفاوف لوخدلا نم ةفاك سانلا

 اهتكراب دمحأ ةدرب نمي يف

 .«تبنم اهضعب بهذ نم ليدانق ةضورلا يف دجوتو
 نم ةثيدحلاو ةميدقلا ايادهلا نم ريثك ةضورلا يفو

 فويسلاو صوصفلا نم سئافنو فاقوألاو تاسبحملا

 نآرقلا خسنو جراسملاو راجحألاو تاعاسلاو ةبهذملا

 سئافنلا نم تيأر دقو «ةيرثألا طوطخلاب ةطوطخملا
 مسيربالا نم جسن دق عادبإلا يف ةياغ ًاعيدب ًاداجس

 ءًابيرقت نيرتم نم رثكأ لوطلا يف سيقي فوصلا بابلو
 لكشب عضو دقو «ضرعلا يف ليلقب رتملا نم رثكأو

 ةياب اجسن بوتكم راطإ هلو ءىلصملل بارحم
 ةروص تجسن هالعأ يفو ءطخ نسحأبو ؛«يسركلا

 نيبناجلا ىلعو « ةلككلغ نينمؤملا ريمأ ىلإ اهب زمري دسأ
 هدالوأ نم ةمئألا اهب نوزمري ةروص ةرشع ىدحإ اوجسن

 دمحلا يتروس داجسلا كلذ ىلع اوجسنو ؛هدافحأو



 ادي ةيفجنلا توييبا

 دهشتلاو ةالصلا يف درت يتلا تاحيبستلاو ديحوتلاو

 جوسنملا سيفنلا داجسلا نم عطق عبرأ تيأرو «ميلستل تلاو

 دقو تايوفصلا تاريمألا ضعب لمع وهو «مسيربالا نم

 نآرقلل ةخسن تيأرو «جيسنلا خيراوتو نهعيقاوت نجسن

 «باذملا بهذلا ءام نم غرفأ فالغ اهيلعو «ةرجهلل

 نم يسرك ىلع ةيناث ةخسن تيأرو ءراجحألاب تبن دقو

 ةعانصو قراخ نف يف بهذلا كالسأب ىشوم قربتسالا

 يف ةياغ وهو «ءائيملاو ءاسفيسفلاب نولم فالاغو «(ةعراب

 . خيراتلل ةدام هيف سيلو «يخسنلا ملقلاب طخلا ةدوج

 يتلا ةسافنلا كلتب يهو .عقربم يسرك ىلع ةثلاث تيأرو

 دقو «ةيسرافلاب ريسفت ةخسنلا هذه ىلعو ءاهنع انهو

 لولحمو غابصألا نم ريثك اهحيقنتو اهتباتك يف مدختسا
 نأ ىرت تنأف «ةيطخلا راثآلا عدبأ نم تناكف .«بهذلا

 ول خيرات ةنازخو ءراثآ تيب اهنأ ةينف ةضور ةضورلا كلت

 رود عدبأ نم تناكل ففصو فحت نم اهيف ام قسن

 جرخت «نفلل سودرفو قوذلل ةنج اهنأ قرشلا يف راثآلا
 تدرم دقو اهبناوجب طيحت ةقورأ ةعبرأ ةضورلا كلت نم

 «رخافلا رخصلاب ترزأتو ءاهفوقسو ةقورألا ناردج
 اهنم باوبأ ةسمخ ةقورألا ىفو ءاهضرأ تطلبت هنمو

 هنأل دارملا باب ىمسي بونجلا ةهج يف عقاولا بابلا
 ىفو «فجنلل هترايز دنع ينامثعلا دارم ناطلسلل حتف

 هيمسيو نيتاقرمب نحصلا ةعاق نع عفتري وهب مرحلا هجو
 ناويإو ةريغص تويب ةعبرأ هيفو «ةمراطلا» نويفجنلا

 نبا هركذ يذلا بابلاوهو «قاورلا ىلإ هنم لخدي يضف

 اهركذ يتلا ةرايزلا صن هيلع مويلا ىتح لاز امو ةطوطب

 نيذلا ةيشاوطلا لدب نكلو «نيرئازلا لبق نم ىلتت
 ناذللا امه وهبلاو ناويإلا اذهو ؛ةندسلا موقت مهركذ

 ءأشنا ام ناكمب امهنإ وأ ىهيوبلا ةلودلا دضع امهأشنا

 ًارزؤم مرحلا يلي امم وهبلا هجو عم ناويإلا اذه ىرتو
 رارزألا كلذ قوف ام يسك دقو ءرخافلا رخصلاب

 ؛«نآرقلا يآ اهيف بتك ةيبهذ ةباتك هقطنمتو «بهذلاب

 ةلسلس ىلدتت هطسو يفو «يسرافلا رعشلا نم عطقو

 ناتوسكم ناتنذئم تماق ناويإلا بناج ىلإو «ةيبهذ

 ينيدلا سقطلا كلذ يف ءامسلا ىلإ ناتضهان بهذلاب

 ىلإ اتصخش نايبهذ ناقنع امهنأك ىناحورلا وجلاو

 ةنلا كلت تسل يم دطملا نيو ار اهفو ره هاملت
 نم لبج ىلع ةسدقم ةلعش تناك ةجهوتملا ةيزيربالا

 تماق سدقملا يداولا يف حولت ميلكلا ران وأ بهذ

 رون اهيلع رسكتي بهذ نم سمش هيداوو فجنلا رقوت
 رونلا نم نوكتملا ملاعلا كلذ فطلأ امف ءسمشلا

 هجوو ناويإلاو نيتنذئملاو ةبقلا ىهبأ امو .بهذلاو

 ةغرمتم حابصلا سمش ةعشأ اهيلع تلاس اذإ وهبلا

 دهشملا رون ًاريخأو «ةسدقملا ةبقلا كلت باتعأ بارتب

 نم موظنم طمس نيتنذئملا نيب دتماف ءابرهكلا حيباصمب

 «حيباصملا نم اقوط ةبقلا ىلعأ يف اولعجو «بكرك
 يف حابصملا) حابصمك ةفيرشلا ةبقلا كلت تناكف

 ام (.رون ىلع رون يرد بكوك اهنأك ةجاجزلا ةجاجز
 ةموكلا كلت نأك ىتح !!هلمجأو هلجأ امو رظنملا عورأ

 نحصلا ةعاقبو ءءاضفلا كلذ يف عشي لعشم رونلا نم

 ىلع حيباصملاب اهوللك ةجرسم تناك ةيقرشلا ةهجلا نم

 دق رون نم ًادوقنع كيرت تجرسأ اذإ يطورخم لكش
 اذهو .فطللا سودرف نم قوذلا ةكئالم هب تطبه

 لئاوأ ىف هاش ردان لذب نم هلك هركذ كيلع رم بهذلا

 ةيبهذلا ةلسلسلا كلتو «ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا
 طبر يتلا ةلسلسلا يه يبهذلا ناويإلا طسو يف ةقلعملا

 هرقل كلذ ىلإ بحسي نأ رمأو ءهقنع هاش ردان اهب

 كلذل ىركذ ةلسلسلا هذه ىقبأو «ًاعراض ًاعشاخ

 بصن ىلع يقرشلا بابلا ىلع ناويإلا ةلابقو «دايقنالا
 دوس ماقرأب ةملعم ضيب عبرأ تاحفص تاذ ةريبك ةعاس

 عبر لك يف قدت اهسارجأو «بهذلا نم سنرب اهيلعو
 عم جومتي ينيدلا سقطلا كلذ يف نينر اهلو ةعاس

 لاهتيا نينر هنأكف «نيعادلا تاربنو نيلهتبملا تاوصأ

 ةمخفلا ةعاسلا كلتو «سدقملا ناكملا كلذ يف نامزلا

 فجنلا ءاجرأ قيطي نيئر اهل سارجألا ةبلصلا ةعفترملا

 تسيلو . طقف دهشملا تاقيم ال هلك فجنلا تاقيم يهف



 يدم

 نكلو «ةعاس تناك اهلبقف كاته تبصن ةعاس لوأ هذه

 عقوم ناهذألا ىعرتسا دقو ءكلت تعفرو .هذه تلضف

 نم أسوق هيلع اوماقأف «ميدقلا ريبكلا بابلا كلذ

 فطل لكب قئارط قئارط لوتفملاو «يوطملا يناشاقلا

 ملقلابو نارقلا يأب بوتكم يناشاق راطإ هب طيحي عادبإو
 نم ةباصع ناويإلا كلذ ىلعأ يفو عيدبلا يخسنلا

 «يبهذ راطإ ناويإلا لخاد يفو .بوتكملا يناشاقلا

 هجولا كلذ لمجأ امف بهذلا لولحمب بتك دق قاطنو

 يذلا راصحلا كلذ عورأ امو ةيهبلا هتامسق عدبأ امو

 عبرأ نحصلا يفو !!ةئيط عوضيو ةراجح ءيضي
 : هيف ةلخاد اهنكلو «ةلقتسم تارامع

 ةعقاولا نحصلا ةسردمب ةفورعملا ةسردملا :ًالوأ

 . ةيلامشلا ةهجلا يف

 يقرش ةرضخلا دجسم ىمسي ريبك عماج :ًايناث
 . نحصلا

 دست ةرضخلا دهم نياقث ةمقتض ةزانع :انلات

 ةقرف ًاصوصخ ةيفوصلا نم ءابرغلل ةيواز يهو ؛"ةيكتلا»
 نم ةبيرق ةيعارز ةيعاطقإ ةلغ نم ةيارج اهلو ؛ةيشاتكبلا»
 .فرصلاب لكوم اهيلعو ةفوكلا

 ىمسي يوفص ءانب وهو ةيكتلا ةهج نم عماج :ًاعبار
 .ةعمجلا دجسم

 اهيلإ ىوأت ةفص ركذن شيواردلل ةيكتلا ركذ ةبسانمبو
 ةلطم ةبحر يف عقي (افصلا هفص) ىمست تناك شيواردلا

 ةبق هيلع تدقع قيتع تيب اهيف امو فجنلا رحب ىلع
 هدج راز امدنع لئكظ نيدباعلا نيز مامإلا ماقم هنأ لاقي

 اهنع نولءاستي نيدفاولا ضعب ناك اندهع يفو

 .اهتوروزيو

 ةطيسبلا

 «ةسانكلا فجنلا مأ يهو «ةفوكلا يف تناكو قبس

 لفاوقلل ةطحم يهف ةيربلا ةراجتلل ًاقوس تناك دقو

 ضرعمو نيذاربلا قوس اهنم بيرقو «ةلومحلل ةخانمو
 ىلع اهيف ةمواسملا يرجتو «بكرلا هيلإ جاتحي ام لكل
 تأشن اهتسانكو ةفوكلا تيوط نأ دعبو «ليإلا عيب

 ةيفجنلا تويبلا

 «فجنلا ةنيدم ةيحاض يف ةعساو ةبحر يهو «ةطيسبلا
 : هلوقب يبنتملا اهدصق يتلا يهأ يردأ الو

 اراطقلا تيقس الهم ةطيسب

 ىرايح يديبع نويع تككرت

 دصق هنأ وأ ةفوكلا ىلإ رصم نم هتبوأ دنع كلذو

 كام د كولا ةطيسا ضناكو اهربع ةطوسس

 نيعك ةيحاضلا دالب يف وه املثم ةيودب قوسو لفارقلل

 ةديلبو ةيسيمخلاو ةبحرلاو ةوامسلاو «(اثافش) رمت
 لسنت يتلا جحلا ةلفاق أيهتت امدنع ةطسبلا وهزتو ريبزلا

 يربلا قيرطلا ناك موي بوصو بدح لك نم اهيلإ
 جاجحلا ملع ناك دقل ؛لئاحو فجنلا نم جاجحلل
 نم مث «ةرصبلا نم مث «ةفوكلا نم ًالوأ هيتارسو

 نم راص مث «ةفوكلا نم كرحتي داع مث ءطساو

 قيرطل جاجحلا ءارمأ نم ًاضعب نأ ركذيو ؛فجنلا
 دنع روهشملا يبعكلا دحاولا دبع خيشلا وه فجنلا

 «فجنلا يف دجسمو ؛ةرامع راثآ هلو ءًاقباس نييفجنلا

 ديشر لآ نم قيرطلا اذهل جاجحلا ءارمأ راص ًاريخأو

 ىمسي «مهلبق نم ريمأ رخآو لئاح ءارمأو رمش ءامعز
 ريضحتلاو دادعتسالا موي ةطيسبلا عدبأ امف ناهبس نبا

 لماحملا دش ىلع لبإلا نرمت امنيح جاجحلا رفسل
 «ةراجك عمج ؛وياجكلا» نويفجنلا لوقي امك وأ اهيلع

 «لبإلا نومزخي جاجحلل ةقفرلا ناكف ةوامس نازو

 يرجتف «هيف داقت لبح مازخلاب لصتيو ءاهنودوقيو
 لماحملا كلت نيشدتل فجنلا ايابص ضكارتتو «هتعيبط

 ىلع ةنوكملا علخلا رشنتو ءاهيلع بوكرلاب ةديدجلا
 دش يأ ريعبلا مكع لاقي ماكع عمج .ميكاكعلا نوتم

 دشي نمل مويلا نولوقي نويفجنلاو . . .لمحلا هيلع
 فراعم نم يه ةدوشنملا علخلا كلتو ءماكع لمحلا

 برضت معساولا ميخملا كلذ يفو ءمهيوذو جاجحلا

 شرفتو ةيلاعلا بابقلا عفرتو «ةيهازلا براضملا
 حادقأو ةوهقلا قيرابأ فوطتو «سيفنلا داجسلاب

 بابحألا ىلع ىولحلاو لقنلا قابطأو «ياشلا
 سارعأ مودتو ؛«عئادولل نورضحي نيذلا باحصألاو

 لبط عرقي ثلاثلا مويلا ةحيبص يفو «مايأ ةثالث ةطيسبلا



 ةيفجنلا تويبلا

 دتمتو «جاجحلا ريمأ ملع هقوف فرفريو «مامدلا» رفسلا

 .ةقزقزم ديراغزلا نيب ىداهتت يهو .«لبإلا روطس

 .فجنلا ةيداب يف ةعقاولا ةبحرلا ةيرق ىلإ ةهجتمو

 قوسل ةدعاق ةطيسبلا تناكو ءاهيف ةلحرم ىلعو

 يلبج لوح ةعقاولا لئاح ةنيدمب طبترتو ؛ةيربلا فجنلا
 ةدعاق يهو «لبجلا» اهنومسي نويفجنلاو (ىملسو اجآ)

 نيب ءيجتو حورت لفاوقلا تناك دقو ءديشر لآ ةرامإ
 اذه ىلع نورطيسي اوناك نييفجنلا نأو امك نيتنيدملا

 نبا كلذب هون امك هرابخ اوناكو ءميدقلا نم قيرطلا

 نم ةراح يف ةيراجت تويب نييفجنلل تناكو ؛ةطوطب

 تيب لثم ًافورعم ًايحو ةريبك ةلحم اهنم تنوكت لئاح
 اذهل تءاج ةيودبلا يبوبح ةظفلو يبوبح تيبو ءركش
 كيلا" ارم تهور تاس ني قيلجلا ئروطلا كيلا

 تيبو ينيز تيبو ؛ةنيجع تيب لثمو ؛«يدسألا

 تيبو .«يدادغبلا يواشلا تيب ريغ وهو .يواشلا
 ةلص عطقنت ملو «ةيفجنلا تاتويبلا نم اهريغو غياصلا

 لئاح تبهذ نأ دعب ةيدابلا عم ةيراجتلا فجنلا

 مويلا اهنإف ءديشر لآ ةرامإ باهذب ةيراجتلا اهتيمهأو

 ةيداب نيب ةيحاضلا يف ةديلب رعرع قوس يف تزكرت

 .دجنو فجنلا

 فجنلا يف دايعألا

 دايعأ الو ةينطو وأ ةيموق دايعأ ًاقباس فجنلل نكت مل
 نييفجنلا نم نيردنتملا ةمحلم ركذتأ ينإو «تابسانمو
 اهيف تنك دقو ؛مالعالا دحأ ةقلح ىلإ ءاج امدنع

 يداني موي لك انتداق لاب امو ءانل ام الئاق لءاستف

 ةافو مايأ نأ ىتح «ةحانم مايقو ءانتمئأل متأمب نودانملا

 ةددعتم اهمتآم تناكف ؛ةطوبضم ريغ تناك ةمئألا ضعب

 انتداسل ناك امأ ةداقلا اهيأ مكبرب «تاياورلا دادعت بسح

 .ًاحارفأو ًادايعأ اهذختن سارعأ مايأ مهئانبأو

 ديعو رطفلا ديع الإ فجنلا يف نكي مل لجأ

 رطفلا دايعأ امأ ءريدغلا ديعو زورونلا ديعو ىحضألا

 نيتمهم نيتدابع نم غارفلا ىلع نازمري ةينيدف ىحضألاو
 امأ .ةببحم ىركذو ةرايز ديع وهف ءريدغلا ديع امأو

 «غا/

 يف ميدق هنأ رهظيو .يسرافلا ديعلا وهف «عبارلا

 ةفرعم مدع ىلع لدي اممو ؛مالسإلا لبقو ؛قارعلا

 فداصي :ئ2نينمؤملا ريمأ ًايلع نأ نم ىور هل برعلا

 ,ىولحلا هل نومدقيف «زورونلا موي ةرصبلا يف هدوجو

 لاقف «زورونلا هنأ نولوقيف ؛ةبسانملا نع لأسيو

 كلذ يف صاصتخالا داقتنا ديري موي لك يف انزورون

 . مويلا

 ره فجنلا دايعأ ٌمعأو .تابصقلاو ندملا رثكأو

 فصاقملاو حارفألاو ةنيزلا موي نوكي ثيح رطفلا ديع

 نمو «قابسلا ىلع ناهرلاو قابسلا نيدايمو مئالولاو

 نيديعلا نيذه نأ امبو «ىحضألا ديعل ةيمهألاف هدعب
 ؛علاطملا فالتخاف «لالهلا ةدهاشم ىلع نافقوتي

 نأ ىتح «ةلبلبلا بجوأ ام ًاريثك نويعلا ةوق فالتخاو

 امدنعو «كشلا موي ترطف قارعلا تابصق نم ةبصق

 اوقاض مويلا كلذ ًامئاص ناك قارعلا لك نأ مهغلب

 الح نوبلطي ةينيدلا عجارملا دحأ ىلإ اوقربأو ًاعرذ

 رطف نم مهل قربأف ءاورفك مهنأ اونظف ؛مهتلكشمل
 ديدشت نودب اهوأرق مهنكلو «ةرافكلا يطعي يأ رفك

 اذه يف كابترالا بجوي يذلاو ءاورفك مهنأ اونظف

 هراطفإ نأو ناضمر نم ناك نإ بجاو هموص نأ مويلا

 نم ديعلا يف ةلبلبلا نوكتو «لاوش نم ناك نإ بجاو
 يف راطقألا تفلتخا اذإ ًاضيأ فقوملا يف ةجحلا يذ

 فتوو ءزاجحلا يف ًايئرم لالهلا ناك نإف ايؤرلا

 متي مل قارعلا يف يئرم ريغ هنأ رهظ نكلو ؛جاجحلا
 نورظتني نويقارعلا جاجحلا يقبو «نييقارعلل جحلا

 طونم جحلا رمأ نأ ءاهقفلا بهذ ًاريخأو «لبقملا ماعلا

 تيقبو «ىحضألا يف ةلكشملا تهتناف زاجحلا لالهب

 ىف ىتديصق هاندأ تبثأ فجنلا نع ثحبلل ًاماتخو

 : فجنلا يداو

 ةحفس شيغ فطللا

 قئاقشلاب رونملا يداولا

 كئابسلا جاوم لمرلاو

 قناع جاوقنلا يدشلاب
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 مفعم ةجينلاعع: ءاننجلاو
 نيفارعمتتلا كاش ابك ارو

 اهلقيرطلاحضو

 قلازملا اهعئارش نع تلازو

 باوبيألحيتافماهيف

 قلاغماهبواجرلا

 يهتنيزاجماهلو

 قئاقح ىلإنيكلاسلاب

 اهخرف قنروخلا نضح

 قراب تخأو بيذعلا مأ

 يأ ىدفملاينلطو

 قلاع رهطلا كارث يف رس
 ىمدلا يذه ىرشلا نمأ

 قئنارغلا يذه ىرولا نمو

 بارتلاامو بارتلا نمو
 قئادحلا دارو تقلخ

 قلاخو ًاقولخشم كتلعج

 نورقلا كترخ صب ترم

 قئاقدلرمةعيرس

 ةفيرط لكب ىألم
 قراخو ةزجعم لك نسم

 ةعينمدودحلا يمهاز

 قدانُخلاو سرادملا ىنيب

 قناشملاوربانملادلب

 قوف يموقلاهؤاولو
 قىفاخ ينطولاهراعش

 ةرانملاءاضوزعلا

 قماسمزعلاو عطاس

 ةنيسنت ةرسي زرعت لا جاست

 قرافملا ريخ ىلع تعطس

 اهقاورتحتقىقحلا

 قدارسلادودمم ليبنلاو

 ةيمظاكلا خيرات

 يي ا رمال نا
 قباوسلاوبأ تنأ تنأف

 ىلعملا فجنلاةعملاي
 قراوطلا كمهجتال

 يقرشلا يلع خيشلا
 ةيمظاكلا خيرات

 ١86 لصفملا ةيمظاكلا خيرات ةدوسم قاروأ صيخلتت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (ه1417) مظاكلا ىسوم نيمامإلا ةدلب ةيمظاكلا

 نيمظاكلا تيمس امنإو (ه9١11) داوجلا دمحم هديفحو

 .امهيلإ ةبسن

 اهمسا يرجيو دادغب خيراتب ةيمظاكلا خيرات لصتي

 طبترتو ءدادغب ثارت اهئارت قناعيو ؛دادغب مسا عم
 .دادغب ثادحأب اهثداوح

 .(ه145١) ةنس دادغب مالسلا ةنيدم روصنملا ىنب

 ةروك يهو ةيمظاكلا لعجف (ه49١) ةنس اهلمكأو

 اهضرأ يف ذختاو .شيرق رباقم  ًاميدق لُيَرَطق جوُسط
 تلظو .ه١6١ ةنس ربكألا رفعج هنبا اهيف نفد ةربقم

 .ةصاخ شيرق نم نييولعلاو نييسابعلا رباقم ةيمظاكلا

 نم مالعألا فولأ تافرب ةيمظاكلا ضرأ زتعت

 ةداقلاو ءارزولاو ءارمألاو نيطالسلاو كولملاو ءافلخلا

 نيثدحملاو ءاملعلاو نايعألاو فارشألاو ءابقنلاو

 .ءارعشلاو باّتكلاو ءابدألاو نيخرؤملاو ةفسالفلاو

 ةديبز همأو «.(ه8١٠) نيمألا ةفيلخلا اهيف نفد

 فسوي وبأ يضاقلاو (ه7١37) ديشرلا نوراه ةجوز

 ةثالثل ءاضقلا ىلوت يذلا ةفينح يبأ بحاص (ه145١)

 ؛ةاضقلا ىضاقب ىعد نم لوأ وهو .ءافلخلا نم

 مالا نه 94 نت نب دمحأ نب هللا دبعو

 ئثانلاو (ه7605؟) رعاشلا يهازلاو ء(مه'05٠5) يوحنلا

 (ه5١145) ّىضّرلا فيرشلا : ناّيضّرلاو (ه7560) رعاشلا

 يثراحلا يملا .(ه175) ىضترملا فيرشلاو

 نباو ء(ه6ال4) رعاشلا صيب صيحلاو ؛.(ه١41)



 ةيمظاكلا خيرات

 ريثألا نباو ء(ه688) نيطالسلا لوسر يرابنألا

 ةيمظاكلا ةقطنم ءانفُد نمو .نورخآو . . .(ه750

 نبا دمحأ مامإلاو (ه171) يفاحلا رشب : ريهاشملا

 ةبتكلا ذاتسأ طاطخلا باوبلا نباو ( ه141) لبنح

 ريبكلا دادغب خرؤم يدادغبلا بيطخلاو (ه417)

 فالعلاو (ه141775) رعاشلا لبشلا نباو ء.(ه4)

 جرفلا وبأو ,.(ه05105) يوغللا يقيلاوجلاو «(ه487)

 دبع نباو (ه5141) رثكملا فلؤملا خرؤملا يزوجلا نبا

 مهلاثمأو مهرئاظنو مههابشأو (هال" 9) يفارغجلا حلا

 .ًانرق رشع ةئالث ءاهز ذنم ءانفدلا ءاربك نم

 ثاَدَجَأ ىوتحا هنأ نيمظاكلا دهشم صئاصخ نمو

 ءارآلا فالتخا ىلع بهاذملا باحصأ نم لضافألا

 . براشملاو

 رباصلاو ملاعلاب بقلملا مظاكلا ىسوم مامإلا ناك

 ناكو هللا باتكل مهظفحأو مههقفأو هنامز لهأ ُدبعأ

 مهحصفأو .ًاناكم نيدلا يف مهالعأو ءًانأش سانلا لجأ

 ناكو .مهمركأو مهاخسأو مهعجشأ ناك امك ءناسل

 . هيلإ ءيسي نم ىلإ نسحي

 تائم هقفلاو ثيدحلاو نيدلاو ملعلا هنع ىور دقو

 ؛«لاجرلاو نيثدحملاو باحصألاو ةاورلاو ءاملعلا نم

 نم رثكأ فلأ .ًاصخش )11١( مهنم فورعملا غلبي

 مولعو نآرقلا مولع يف بتكلا تارشع مهنم (50)

 .نيدلا مولعو ةيبدألا مولعلاو ثيدحلا

 ملعلا يف ةبوجعأ داوجلا دمحم مامإلا ناكو

 ملعلا يف غلب دقو .هنس رعص نم مغرلاب لضفلاو
 نم دحأ هيف هواسُي مل ام لقعلا لامكو بدألاو ةمكحلاو

 نم هيف نسلا رغص هعنمي ملو .هنامز لهأ خياشم

 .لامكلا

 نم ىأر امل داوجلا مامإلاب فغش دق نومأملا ناك

 هماركإ ىلع ًارفوتم ناكو .هّنس ةءارطو هئاتف عم هلضف

 يف لضفلا لهأ ةفاك ىلع هزيربتل هردق لالجإو هميظعتو
 ةدم هردقل ًامظعُم هل ًامركُم لزي ملو . لضفلاو ملعلا

 . هنيب لهأ ةعامجو هدلو ىلع هرثؤي ؛هتايح

 يقم

 ةنكمألا نم - ميدقلا ذنم  رفعج نب ىسوم ربقو
 وبأ ةلبانحلا خيش لاف ؛ةسدقملا دهاشملاو «ةكرابملا

 نب ىسوم ربق تدصقف رمأ ينمه ام» لالخلا يلع
 لاقو .«بحأ ام ىلاعت هللا لْهَس ألإ هب تلسوتف رفعج

 بّرجم قايرت رفعج نب ىسوم ربقا :يعفاشلا مامإلا
 . !ءاعدلا ةباجإل

 اهتاقلحو اهسلاجمو ةيمظاكلا سرادم ترهتشاو
 موقت ةنيدم لوأ يهو ؛دلبلا اذه سيسأت ذنم اهدصارمو

 مضتو ؛ةيمالسإلا بهاذملا نيب برقت ةرصآ اهيف
 دقو ءقّرِفلا نيب فلؤتو ءارآلا فلتخم ىلع اهيحانج

 ه4 ةنس رصانلا ةفيلخلا مايأ يف ًاحاضو كلذ ىلجت

 . ةصاخ

 «لئابقلا تاهمأ ىلإ ةيمظاكلا لهأ باسنأ يهتنت

 عزايهُبلاو ةّبحبلا فرط اميس الو ةناخغاّبدلا ةلحمف

 «سابعلا ينبو «ديبعو «يط نم سبنس ىلإ اهلهأ يمتني
 . ديبزو «نزاوهو

 نييرابنألافرطاميسالو لتلا ةلحمرو

 بلاط يبأ لاو ةعيبر ىلإ اهلهأ ببستني تاليمسلاز
 بستني خويشلا ةلحمو . . .نابيشو ديبزو شيرق نم
 نم ةفيطع باقعأ ةداسلا اميس الو - شيرق ىلإ اهلهأ

 ينيو رادلا دبع نم ةبيش ونبو نسحلا ينب نم تاداقلا
 سيقو ةمالس ينبو نزاوه نم دعس ينبو جرزخلاو دسأ

 نم تاليكعلاو نييبانجلاو روبجلاو ةعازخو ةجافخو

 . لعازخلا نم ةيناعنكلاو ةعيبر نم ةزنع

 اهلوصأ يف ةميدقلا ةفورعملا لاحملا نم ةناطقلاو

 رمخلو ةعيبرو ميلدلاو معشج اميساالو كلذك
 رشتنت يتلا تاتويبلا لوصأ نم ءالؤه ريغو . . .ديبزو

 .تالحملا يف

 نم ةيوسوملاو ةينيسحلاو ةينسحلا ةداسلا ىلإ ةفاضإ
 .ةفاك ةدلبلا ءاحنا يف ةيبلاطلا ةلقتنم

 نم ميمت ونب ةيمظاكلاب فحت يتلا رئاشعلا نمو
 «جاجطلاو ءةحلاصملا بعش عبرأ مهو مرادو رقنم

 .دياوكلاو «تاريضخلاو



 ارحل

 يف اهلك رازن نم فرشلاو رضم لهاك يه ميمتو

 مهقرشأو برعلا مركا مهيف ناكو ميمت يف مث ءهرضم
 . ةليبق مهزعأو ًابسح

 اهيلع قفتا يتلا ةسمخلا برعلا تاتويب دحأ مهنمو

 .ميمتب مالسإلا يف ةرئاكملا تناكو ةرخافملا يف ءاملعلا

 ةطماهشلاو عبوز :اهيلاوح ةيمظاكلا رئاشع نمو
 روبحلاو ةراسملاو رماوكلاو ةدماعملاو ةزعلاو ةدهاشملاو

 عزايهو ديبزو ديبعلاو تاوادنلاو تاحالفلاو ةليمجلاو
 .اهريغو . . .تاليكعلاو

 يف ةغللاو ثارتلاو بدألاو نيدلاو ملعلا مدخ دقلو

 اهنم فورعملا فيني . ةيملعلا تاتويبلا تارشع ةيمظاكلا

 ءابدألاو ءاملعلا تائم تجرح ةرسأو ًاتيب نيعبسلا ىلع

 .مهئادجأ اهارث مض .نيفلؤملاو نيركفملاو ءارعشلاو

 مهتايرذو مهدالوأ اهبارت لقأو اهؤامس تلظأو

 ىلإو شيرق نم ؛ةيبلاطلا ىلإ نوهتني مهو ؛مهباقعأو
 يطو رضمو ةعيبرو رافغو دسأو جرزخلاو ميمت
 .مهريغو ...نزاوهو عخنلاو نادمه نم ثراحلاو

 نسحملا دبع خيشلا «برعلا رعاش» كئلوأ نمو

 ةنس  مّمْذم ريغ  قارعلا قراف يذلا ؛يعخنلا يمظاكلا

 كانه يفوتو .م18494 ةنس يف رصم لخدو .مم 1

 . هيلإ نحيو قارعلا قاتشي وهو م1916 ةنس

 نيطالسلاو ءارمألاو كولملاو ءافلخلا ةيمظاكلا راز

 اهترامعبو اهب متهاو .مالعألاو ريهاشملاو نايعألاو
 دادغب سيسأت ذنم دتمملا اهخيرات لاوط كئلوأ رباكأ

 .ةرجهلل يناثلا نرقلا طساوأ يف مالسلا ةنيدم

 اهلهأ عمج ةنيدم اهنأ ةسدقملا ةدلبلا هذه زيمي اممو

 ةعارزلاو ةراجتلاب اهناكس متهاو «بدألاو ملعلا نيب

 ةكايحلاو ةغابدلا اميس الو «ةعانصلاو ةحالملاو

 ةعنصو ةغايصلاو «ةدادحلاو «ةراجنلاو ءةجاسنلاو

 ةرامعلا عئانصو ءرجآلاو راخفلاو رفصلاو طاشمألا

 بساكملاو تاعانصلاو فرحلا نم اهلاثمأو ءانبلاو

 . ةمهملا

 افيو اهو انا ىاايخيرا# لاوظ يةمظاعلا تناك

 ةيمظاكلا خيرات

 .دعب نمو لبق نم ًاثيدحو ًاميدق راوزلا ذصقم يهو

 ضعب نم اهنونثتسي ماكحلاو ءافلخلا ناك اهتيمهألو

 ةيزم كلتو .دادغب ىلع ضرفت تناك يتلا ماكحألا

 .ةنيدملا هذه اهب صتخت ةقئاف

 قارعلا خيرات يف ةروهشم ةفورعم ةيمظاكلا فقاومو

 دقف .ه505 ةنس لوغملا ةعقاو ىف اهلهأ ةفقو اهنم

 تضرعتو .دادغب نع راتتلا دص ةيمظاكلا لهأ لواح

 ةراغلل اهناكس ضرعتو .بارخلاو قيرحلل ةيمظاكلا

 .لتقلاو

 قارعلا نع ينامثعلا دهعلا يف ةيمظاكلا لهأ عفادو

 راد نع ًاعافد ينامثعلا شيجلا يف اهلاجر كرتشاو

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف (ربرفسلا) يف اولبأو مالسلا

 . ةصاخ

 ىدانو ه7"117 ةنس ىف ةيمظاكلا نم داهجلا قئبناو

 زيلكنإلا عفدو .نظولا نع ْبَّذلا بوجوب اهؤاملع
 ين اورصتناو اهنم نودهاجملا جرخو .يبنجألا جارخإو

 .ةضورلا ةبراحمو ءاعبرألا ةعقاو

 ةنس ةبيعشلاو ةرصبلا برح يف ةفاك اهلهأ كرتشاو
 .ةريوحلاو ةئرقلا ىف اوطبارو ه١

 نم اهلاجرو اهؤارعشو اهؤابدأو اهؤاملع ناكو

 .ما١155 ةنس ناريزح يف «نيرشعلا ةروث ءامعز

 يف لقتسم مكحو ةينطو ةموكحب ًاعيمج اودان دقو

 يف ًافيس لوألا لصيف كلملا اودلقو .م1919 ةنس

 .م١97١ ةنس يف ؛ةيمظاكلا ةرضحلا

 ةسدقملا ةيمظاكلا يف يقارعلا شيجلا سيسأت متو

 ىسوم جوف لوألا جوفلا ناكو .م١197 ةنس يف

 .مظاكلا

 ًارابك ًابابشو ًاخويش ةيمظاكلا لهأ كراش دقو

 تاكرحلاو تاضافتنالاو تاروثلا لك ىف ًاراغصو

 ةروث اهرخاوأ نم ناكو .ةيادبلا ذنم ةينطولا ةيررحتلا

 .زرومت ةروثو سيام

 بناجلا اميس الو ةيمظاكلا فارطأ تضرعتو



 فجنلا ةسردمل يجهنملا ديدجتلا

 يف زيلكنإلا لبق نم يوجلا فصقلل يقرشلاو يلامشلا
 زكارم نم ةرهطملا ةدلبلا هذه تناك ذإ م١141 ةنس

 . مايألا كلت يف ميظعلا يقارعلا شيجلا ةطبارُم

 خيراتلا اهب رخفي يتلا ةميدقلا ةيمظاكلا رثآم نمو

 رخف فيرشلا لسرأ يسابعلا رصانلا ةفيلخلا نأ زتعيو
 نيدلا مذا ىلإ هقع أل رينو ةيدنلف اكل يدفن نبذل
 دادغيو قارعلا ةيده لمحي ه087 ةنس ىف ىبويألا

 دقو نونرا فيقش حتافو لمّرلا ةقو هعب رصانلا كلملل

 عيبر رهش ١1 نينثالا موي ةفالخلا راد لوسر لصو
 مارتحالاب يبويألا ناطلسلا هاقلتف ةدجنلاب لوألا

 ءارمألا هاقلتو هلبقتساو ء«هلوصوب لفتحاو «ماركإلاو

 حالص بكر مث هدالوأو ناطلسلا ةوخأ مث بيترتلا ىلع

 هصاوخ هبحصأو هعم راس مث هقئاعتب هيلإ هانداو هيلإ نيدلا
 هّصخو هل بورضم ميخم يف هب اولزن ىتح هءارمأو
 طفنلا نم نالمح ةفيلخلا لوسر عم لصوو .فاطلألاب

 فلأ نيرشعب عيقوتو «حامرلا» يطخلا انقلاو ءرايطلا
 ناويد ىلع ضرتقت (؟مارغ ٠١١٠٠١ يلاوح) رانيد

 . راجتلا نم ةفالخلا

 نيطافنلا نيقارزلا نم ةسمخ هعم لسرأ امك

 .رانلاب قارحإلا ةعانص نينقتملا «برحلاب نيصتخملا

 لوسر ةيمظاكلا بيقن هعم نيدلا حالص بكرا دقو
 لاتقلا كراعمو لازنلا نطاوم هارأو ًارارم ةفالخلا راد

 يف نذأتسا ىتح ًاليوط لوسرلا ماقأو برحلا عضاومو

 .دادغب مالسلا ةنيدم ىلإ داعف دوعلا

 نمو طفنلا نم نيدلا حالص شيج دافتسا دقو

 جنرفلا جاربأ يف رانلا عوقو متو نيصتخملا نيطافنلا

 تقرتحاو لوألا عيبر رهش 78 يف اكع يف ةئالثلا

 بتكو .اهيف ناك نمو ناك ام لك فلتو تفلتو تطقسو

 .حتفلاو رصنلاب هرشبي ةفالخلا ناويد ىلإ نيدلا حالص

 اهنبا لوق ًامئاد ًادبأ ةيمظاكلا لهأ لاح ناسلو اذه

 : يمظاكلا نسحملا دبع خيشلا برعلا رعاش

 ينحنأو قارعلا ليق اذإ نحأ

 ريسأ قرعلاب يبلقو ريسأو

 لدبانناطوأايكنعامو

 ىنمتأام لك تنأ ينطوو

 موق برعلاك مانألا نيب سيلو
 برع مهعيمج مانألا تيلو

 اضن ماركا برشتا هنأ اه
 اولجُت نإ سانلا بابل معنأ

 «قالخألا مراكمو ءنسحلا قلخلا مهلاصخو

 ريخلا بحو مركلاو ةوتفلاو ةعاجشلاو ةءورملاو ةريغلاو

 .ناسحإلاو عضاوتلاو صالخإلاو ربلا ىلع نواعتلاو

 .دعب نمو لبق نم كلذك مهو

 ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 فجنلا ةسردمل يجهنملا ديدجتلا
 ردصلا رقاب دمحم ديسلا ركف يف
 رصعل ًٌةحتاف ردصلا رقاب دمحم مامإلا تاسارد دعت

 ةرصاعم نم هتلمش امل ردصلا دي ىلع أدب ديدج يملع

 طسولا يف فولأملا ىحنملا ىلع جورخلاو ةيدجو

 :نيتلحرم يف ردصلا دوهج رصح نكميو
 ىتح ةيداليملا تانيتسلا ذنم أدبت :ىلوألا ةلحرملا

 ءلم ىلع اهلالخ ردصلا لمع دقو . تانيعبسلا ةيادب

 ةجاحب ةيمالسإلا ةحاسلا تناك يذلا يركفلا غارفلا

 . قارعلا يف يعويشلا بزحلا طاشن دعب اصوصخ «هيلإ

 دقف .تارايتلا هذه دصل ئيهم ريغ ىعولا ناك اّملو

 يتلا ةليدبلا ةحورطألا ةلايكشإ ين ةويمالسالا غقز

 .ةلقتسملا ةيركفلا مهتيؤر ىلع دمتعت

 ؛نيتسارد ردصلا مذدق ةجرحلا فورظلا هذه يفو

 (انداصتقإ) ةيناثلاو ؛م94604١ (انتفسلف) ناونعب ىلوألا

 نيتيفسلف نيتلأسم لوألا باتكلا يف لوانت م١

 ةيرظن :امهو «ةيداملا ةيفسلفلا مظنلاب نيتنراقم

 .ملاعلل يفسلفلا موهفملاو «ةفرعملا

 عطتسي مل ًافينع ًادقن ةيسكراملا ةفسلفلا دقن دقو

 هضقن وأ هتهباجم نم نويقارعلا نويسكراملا نوركفملا



 و

 لئاوأ ملاعلا يف ةيعويشلا رايهنا ىتح دوقع ةثالث لالخ

 . ةيداليملا تاينيعستلا

 نيبهذملا ضرع دقف (انداصتقإ) يناثلا هباتك يف اَمأ

 ميدقتل ىعس امك امهشقانو يلامسأرلاو يسكراملا

 جارختساو .مالسإلا يف يداصتقالا بهذملا نع هرّوصت

 .داصتقالا يف ةيمالسإلا ةيرظنلا ملاعم

 «ةيداليملا تاينيعبسلا ذنم تأدب :ةيناثلا ةلحرملا

 لخاد اهلالخ هُريثأت داز دقو .م٠98١ ماع هلتقب تهتناو

 ةيركفلا ههوهج تبصنا ثيح اهسفن ةيملعلا ةزوحلا
 :رواحم نمض اهريوطت ةلواحم ىلع ةيلمعلاو

 .ةديشرلا ةّيعجرملا ةحورطأ ١

 .ةديدج ًابتك ةميدقلا ةيساردلا بتكلاب هلادبتسا  ؟

 .؛ةيلمعلا ةلاسرلا» ريوطت “٠

 ةينيدلا ةيعجرملا

 (عجرملا) صخش ىلع ًابلاغ ةيعجرملا ٌدمتعت

 هقوفت رادقمب دذحتي يذلاو «ةفئاطلا ةماعزل بختنملا

 لصي امدنعو .ةعيرشلاب ةّصتخملا مولعلا يف يلقعلا

 زاهج ىلإ جاتحي هّنإف ةيعجرملا ةجرد ىلإ (دهتجملا)
 . ةينيدلا ةيعجرملا نوؤش ميظنتب موقي يرادإ

 لخاد تالكشم (يدرفلا) ماظنلا اذه بّبس دقو

 دهتجملا (تارارق) نوكت ام ًابلاغف ءداهتجالا ةسسؤم

 يذلاو «هل ةعباتلا يرادإلا زاهجلا ىلإ ام ةقيرطب ةعضاخ

 وأ ءهسفن عجرملاب ةلص مهل صاخشأ نم نّوكتي ام ًابلاغ

 ةرادإ ماظنل رخآ ًارّوصت ردصلا ديسلا عضو كلذل

 : يلي ام ىلع دمتعي ةينيدلا ةيعجرملا

 ىلإ (ةّيدرفلا) اهتلاح نم ةينيدلا ةيعجرملا لقنت :ًالوأ
 ىلع رمتست لب «عجرملا صخش ءاهتناب يهتنت ال ةسسؤم
 لكشب ةفئاطلا نوؤش ةرادإ ىّتبتي يعجرم زاهج لكش

 يلمع زاهج ليكشت حرتقا دقف كلذ ىلعو .مظنم

 ةءافكلا ساسأ ىلع موقي ةيعجرملل يذيفنتو يطيطخت
 لمعلا تالاجم باعيتساو لمعلا ميسقتو صصختلاو

 فجنلا ةسردمل يجهنملا ديدجتلا

 . يعجرملا

 يديلقتلا زاهجلا نع ًاليدب (زاهجلا) اذه ٌربتعا دقو
 ةرادإ ىلع نيصّصختم ريغ ٌدارفأ َبأد يذلا

 دقو .ىبرُق ةلصب عجرملا ىلإ تمي نمم (تايعجرملا)
 .«؛ةيشاحلا» مسا زاهجلا اذه ءاطعإ ىلع َملطْضَ

 صاخشأ نم نّوكتي الجترُم ايوفع ًازاهج ردصلا هربتعاو

 .ةحضاوو ةدذحم فادهأ نود (فدصلا) مهتعمج

 : يتآلاك ناجل حرتقملا زاهجلا نم عرفتتو

 :لمشتو «ةزوحلل ةيملعلا نوؤشلا ةعباتم ةنجل ١

 . هميظنتو يساردلا عضولا ىلع فارشالا -أ

 . تافلؤملا رشن ىلع فارشالاو فيلأتلا ةعباتم - ب

 جراخ ةصصختملا رصانعلا عم نواعتلا _ىح

 .ةيملعلا لوقحلا يف مهنم ةدافتسالاو «(ةزوحلا)

 ىبجُُت ىتلا دراوملا طبضب ىنعتو : ةيلاملا ةنجللا - ؟

 ةّيعيبطلا دراوملا ةيمنت ىلإ يعسلاو ؛يعيشلا ملاعلا نم

 .لاملا تيبل

 نيعباتلا (ءاملعلا) نوؤش ىلع فارشالا ةنجل ٠
 نويناحورلا ءالؤه ىمسيو .مهتعباتمو .ةّيعجرملل

 يف عجرملا صخش نع نيلثمملا يأ «(ءالكولا)ب

 .اهب نولحي يتلا قطانملا

 ىلع فّرعتلاو يمالسإلا لمعلا ةياعر ةنجل +

 . ملاعلا يف هقيداصم

 ةعيشلا ءاملع مضي (سلجم) داجيإ :ًايناث

 لمعلا ريوطتل .ملاعلا عاقب فلتخم نم مهتايصخشو
 .ةديدجلا ةيعامجلا هتروص ىلإ يدرفلا يعجرملا

 يرظنلا باستنالا ٍجرْخُي ْنأ كلذب ردصلا َدارأ دقو

 وأ ىلعألا عجرملاب يعيشلا درفلاو «يعيشلا مِلاعلل

 يعجرملا لمعلا ةسرامم لكش ريوطتب ةّينيدلا ةسسؤملا

 نم (ةيعامجلا) ةسرامملا ىلإ (ةيدرفلا) ةسرامملا نم

 . ةعيشلا

 دق سلجملا لخاد دهتجملا لمع نوكي كلذ ىلعو



 فجنلا ةسردمل يجهنملا ديدجتلا

 كلذبو «هصاصتخا راطإ نمض دهتجملا تايحالص ٌدّدَح

 نم «ةحلاصلا ةيعجرملا» ةسايس ذيفنتو يعجرملا لمعلا

 لمعلا زاهج ناجلل نّمضتملا (سلجملا) لالخ

 . يعجرملا

 ةايح هل عستت ال ةّيعجرملل ينمزلا دادتمالا :ًاثلاث

 ةسراممب ديدجلا عجرملا أدبي ثيح ءدحاولا درفلا

 حاتيل قباسلا عجرملا ىهتنا ثيح نم هتايلوؤسم
 . "”ديعبلا ىدملا ىلع فادهألاب ظافتحالا ةيعجرملل

 يساردلا جهنملا ريوطت

 ةيلوصألا ةيساردلا بتكلا لادبتسا ىلإ ردصلا ىعس

 ةلحرملا نم ًءادتبإ هسفنب اهعضو ةديدج بتكب ةميدقلا
 يتلا ةيئاهنلا ةلحرملا ىتح ملعلا اذه ةساردل ىلوألا

 يتلاو .(دهتجملا) ثوحب ملعلا بلاط روضح لفؤت

 .«جراخلا ثحبلا» سردب اهيلع حلطصُي

 (لوصألا ملع يف سورد) ددصلا اذه يف بتك دقو

 تاروصت ىلوألا ةقلحلا تنُّمضت !تاقلح ثالث نمض

 يلوأ لخدم وهو ؛هتاحلطصمو لوصألا ملع نع

 لكشب ثحابملا باعيتساب تزّيمت : ةيناثلا ةقلحلا

 ةساردلل ةيهتنملا ةلحرملا ىهو :ةئلاثلا ةقلحلا

 .ايلعلا ةساردلل بلاطلا لّهؤت يتلا ةيديهمتلا

 تاقلحلا هذه عضو ىلإ هتعد يتلا بابسألا اَمأ

 : يهف
 ةلحرم تلّتم ةميدقلا ةيلوصألا بتكلا نإ ١

 ام ىلإ دوعي جاتن يهف ؛لوصألا ملع لحارم نم ةيخيرات

 يلوصألا ثحبلا روطت دقو ؛نمزلا نم نرقلا براقُي
 ثحبلا ةقيرط يف ةربخلا نم لانو «ةرتفلا هذه لالخ

 ثحابم ءمظاك ؛«يرئاحلا : (ةحلاصلا ةيعجرملا) صن عجاري )000(

 ؛لوصألا ج1١ء( ص9١ 1٠٠١.

 . تاحلطصملا ثادحتساو

 دمتعت ةيسارد بتكك فّلؤت مل بتكلا هذه نإ ؟
 يف اهيفلؤم ءارآ نع ترّبع لب يملعلا جردتلا ىلع

 مه اهب نيمتهملا ْناف كلذل .هقفلا لوصأ ملع ثحابم

 مهفت نم ةيلاع ةبترم اوغلب نيذلا ءاملعلا نم ةصاخ ةقبط

 نوبتكي اوناك مهسفنأ نيفلؤملا نأكو ؛ةيلقعلا مولعلا
 . "1قيئدملل ال مهلائمأل

 لوصألا ملع يف ردصلا اهمّدق يتلا ثوحبلل ًارظنو

 رصعب رم ملعلا اذه َّنأ يرئاحلا مظاك ديسلا ربتعا دقف

 ةسردملا نأ دصقي كلذب وهو .ردصلا دي ىلع ديدج

 يراصنألا ىضترم خيشلا رصع اهحئتفا يتلا ةيلقعلا

 ةساردلا ىلع ةرطيسم ْثيقب (م1874/ه1581 :ت)

 «لوصألا لئاسر# هباتك لالخ نم اهمّذق يتلا ءارآلل ًارظن

 ةلحرم ىلإ لوصولا هتسارد لّمؤت ًاباتك ّحبصأ يذلا

 .داهتجالا

 يلوصألا ركفلا نم ةديدج جذامن يرئاحلا ركذو

 دق نكت مل ملعلا اذه ثاحبأ يف ةّرم لوأل ردصلا اهمّدق

 ناك ةيلوصأ ثوحبل جذامن ركذ امك . لبق نم ٌتثحب

 هيلع نيقباسلا نييلوصألا ءارآ اهب رياغ دق ردصلا

 اهحّحص دق ردصلا ديسلا ناك ىرخأ ةلثمأل جذامنو

 ةيداهتجالا هءارآو هتارظن اهيلإ فاضأو ءاهلدعر

 . "'”ةيلاعلا

 ةيلمعلا ةلاسرلا

 ردصلا دنع يهقفلا سردلا ديدجت رهاظم نم

 رارغ ىلع «ةحضاولا ىواتفلا» باتك فيلأتب همامتها

 هيدلقمل ًاصيصخ (دهتجُملا) اهمّلؤي يتلا ةيلمعلا لئاسرلا

 . ةيهقفلا هئارآ ىلع اوفّرعتي يكل

 جا «لوصالا ملع يف سورد «رفاب دمحم ءردصلا )١(

 .فراعتلا راد .57؟١ص

 ديسلا ٌبتك دقو .١٠ص ؛١ج «لوصألا ثحابم ؛يرئاحلا (؟)

 ثوحبا# ناونع تحت ردصلا سورد تاريرقت ىمشاهلا دومحم

 نامث نمض م989١ ةئس تعبط ؛«لوصألا ملع يف
 . تادلجم
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 بتكلا نم اهريغ نع ؛ةحضاولا ىواتفلا» زاتمتو
 اهنأ نيرخآ نيدهتجم لبق نم تعضُو يتلا ةّيهقفلا

 ماكحألا ضرعب تأدبو «ةثيدح ًةطَسِبم ةغل تمزتلا

 .ةايحلا عقاو نم ةعزتنم ةرصاعم ةلثمأ لالخ نم ةيعرشلا

 «ةحضاولا ىواتفلا» لبق (ةيلمعلا ةلاسرلا) تناك

 نع جرخت ملف «يهقفلا فيلأتلل ةيديلقتلا ةمسلا دمتعت

 يتلاو ءاهذمتعت يتلا تاقيبطتلا ضعب يف ىتح ميدقلا

 .رضاحلا رصعلا يف اهدوجو مدعني داكي

 اهمهف ٌرصتقي ةدّقعم ةيهقف ةْغل ىلع تدمتعا امك

 كلذبو .طقف لقحلا اذه ىف نيصصختم ةبلط ىلع

 ىواتف مهف يف (دلقُملا) ةدافعسإ نم ةياغلا مدعنت

 . (دهتجملا)

 دقف ءاهميظنتو ةيهقفلا باوبألا فينصت ةيحان نم اَمأ

 ةّلحلاب ةيملعلا ةزوحلا نع ثيدحلا يف ةراشالا تقبس

 ىلع ةيهقفلا باوبألا مظني ْنأ عاطتسا ردصلا نأ ىلإ

 نيذلا ءاهقفلا دنع هيلع ناك امع فلتخي ىوتسم

 نرقلا يف يّلحلا قّمحملا هعضو يذلا بيترتلا اودمتعا

 عئارشا هباتك يف يداليملا رشع ثلاثلا /يرجهلا عباسلا

 .«مالسإلا

 ىف «ةحضاولا ىواتفلا» ردصت ْنأ لّمؤملا نم ناك

 . طقن اهنم ردص ًادحاو ًادلجم َّنأ الإ ؛تادلجم ةّدع

 ميظنت يف هعورشم هتمدقم يف فلؤملا عضو دقو

 .ديدج نم ةيهقفلا باوبألا

 عبرأ ىلع ةمسقم ةميدقلا ةيهقفلا باوبألا تناكو

 : تاعومجم

 «ةالصلا ؛«ةراهطلا اهنمض نمو «تادابعلا_١

 .موصلا ءسمُحلا «ةاكزلا

 ١"_المعامللات.

 . تاعاقيإلا

 .دوقعلا 4

 يذلاو .يلحلا قّقحملا هرّوط يذلا ميسقتلا وهو

 «؛ةحضاولا ىواتفلا» روهظ ىتح ءاهقفلا هيلع ملاست

 : ةيلاتلا ةروصلا ىلع دمتعي رخآ ًاميسقت تّرقأ ثيح

 فجبنلا ةسردمل يجهنملا ديدجتلا

 ءموصلا «ةالصلا .ةراهطلا) لمشتو :تادابعلا-١

 . (تارافكلا .ةرمعلا .جحلا «فاكتعالا

 .لاومألا_؟

 لثم ةماع ةحلصمل صّصخم لام لك :ةماعلا أ

 .(جارخلا «لافنالا «سمخلا ءةاكزلا)

 .دارفألل الام ناك ام : ةصاخلا - ب

 درفلل ىصخشلا كولسلا :صاخلا كولسلا - "“

 ةدابع يف لخدي الو «لاملاب ةرشابم قلعتي ال يذلا

 ةأرملا عم لجرلا تاقالع ميظنتب طبتريام :لوألا

 «راهظالا «تارابملا ءعلخل ١ «قالطلا «جاوزلا)

 . (ءاليالا

 ريغ يف صاخلا كولسلا ميظنتب طبتري ام : يناثلا

 « سبالملا «ةمعطألا) ماكحأ لمشيو «لاجملا كلذ

 نيميلاو رذنلا ماكحأ .ةرشاعملا بادآ «نكاسملا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا «ةحابذلاو ديصلا .دهعلاو
 . (ركنملا

 تالاجم يف رمألا يلو كولس :ماعلا كولسلا - ؛

 .ةيلودلا تاقالعلا فلتخمو برحلاو ءاضقلاو مكحلا

 ءءاضقلاو ةماعلا ةيالولا ماكحأ كلذ يف لخدتو

 , "كلذ ريغو داهجلاو دودحلاو تاداهشلاو

 نآرقلل يعوضوملا ريسفتلا
 دقو «نآرقلا ريسفت يف تارضاحم ردصلا ىقلأ

 ًارادم «نآرقلا يف خيراتلا ةفسلف» عوضوم راتخا

 تقبسو .ًاسرد رشع ةعبرأ تنّْمضت ىتلا هتارضاحمل

 يف ًايسايس ًاسرد تناك سوردلا هذه َّنأ ىلإ ةراشالا

 يف ةيمالسإلا ةروثلا مايق دعب رجفت يذلا عارصلا مضخ
 عم هعازن ريربتل ردصلا ةدمتعا ماو ماع ناريإ

 .نآرقلا نم ةدمتسم ةرظن قفو ىلع ةمكاحلا ةطلسلا

 )١( ءةحضاولا ىواتفلا ءرقاب دمحم ءردصلا ص١7 - ١174.

 .فراعتلا راد



 فجنلا ةسردمل يجهنملا ديدجتلا

 اذه ةّيحض نوكيس هنأ ملعي ردصلا ناك ةيادبلا ذنمو

 .لازنلا

 عيطتسي ال هّنأ ىلإ ةثلاثلا ةرضاحملا يف راشأ دقو

 ةدودحملا مايألل ًارظن لماك لكشب نآرقلا ريسفتب مايقلا

 00000 مايأ ىفوتسا) هنأ ركذو « هتايح نم ةيقبتملا

 يتلا ثادحألا مضخ ىف هّنأ كلذ نم دصق دقو

 ًادحاو نوكيسوأ ءلتلاب الإ ةزؤاجت نكمي آل ةطلتنلا

 مهتكرح لهاجتت ْنأ ةموكحلل نكمي ال ةليوط ةمئاق نم

 .ةمظنم ةّيجهنم ةقيرطب ةضراعملا تايصخشلا ةدابإ يف

 سيل ةطلسلا عم عارصلا لعجي ْنأ لواح دقف اذل

 ىلع نتبم يدئاقع ٌعارص امنِإو «ًادّرجم ًايسايس ًاعارص
 . ةينآرق تارّربم

 صخلتتف هتارضاحم يف اهدمتعا يتلا رواحملا اَنأ

 : يلي امب

 ىوتسملاب نكي مل ةطلسلا عم هعارص نأ ركذ ١
 طورشلا رفوت مدعل ًارظن ؛اهيلع راصتنالل هلهؤي يذلا

 امك رصنلا ّنأل .عارصلا ةمادإ اهعم نكمي يتلا ةيفاكلا
 .هل ةمزاللا تابلطتملا ريفوتب الإ ققحتي ال هاري

 ًاراحدنا سيل وه ةطلسلا مامأ ُهَّراحدنإ نِإف انه نم

 ىلع دمتعي عارصلاف .«ناسنولل» راحدنا هّنكل ؛«ةركفلل»

 : نيبناج

 .ينابرلا بناجلا ١

 .يرشبلا بناجلا-؟

 عارص وه خيرأتلا ةبلح ىلع مئاقلا عارصلا ماد امو

 ةهجلا بناجب نوكت حاجنلا رصانع ّنإف رشبلا نيب ٌمئاق

 ْمقت مل اذإ تاعامجلا َدَّده نآرقلا نأ ركذ دقو

 يتأتو مهلزعت فوس خيراتلا نيناوق نِإف يخيراتلا اهرودب

 .16ا 21؟ص ؛ةينآرقلا ةسردملا ءرقاب دمحم ءردصلا )١(

 هه

 مهرودب مايقلل ةيفاكلا تادعملا مهل تأيهت ىرخأ ممأب
 . يخيراتلا

 ةرظنلا ٌمواق ردصلا ةءارق بسح ءنآرقلا نإ انه نم

 نيناوق دوجو ىلع هّبنو «ثادحألا ريسفتب ةيبيغلا
 لبق نم اهفاشتكا لبق اهيلع دكأ نآرقلا ناك ةيخيرات

 . ةليوط نورقب خيراتلا ةفسالف

 ةيدرف ةطلس اهنأب (ةطلسلا) داقتنا ردصلا لواح ١-

 ةطلس اهّنأب اهنع رّبعو ءاهل عمتجملا عاضخإ ىلع ةمئاق
 ؛عقاولا ىلع سانلا نويع ضمغت ّنأ» ٌلواحت (ةينوعرف)
 (ةنعارفلا) نأ امك .«اهترظن راطإ يف َةَمألا عضت ّنأو

 لبقتسملا ىلإ عّلطت ّيأ يف نودجي خيرأتلا رم ىلع

 .''”مهدوجول ةعزعز

 ًءانب نوكي ْنأ بجي ناسنإلا ءانب َّنأ ردصلا ركذو

 لكشلا ىلع هتركف حرشو «تارثؤملل عضاخ ريغ أّرح
 : يلاتلا

 يلخادلا ءانبلا لالخ نم كرحتي خيراتلا ١
 .ةدارالاو ةركفلا نم لكشتي يذلاو ناسنإلل

 ساسأ ىلع ىنبُي ناسنالل ىلخادلا ءانبلا نإ - ١
 ْ . ىلعألا لثملا

 : ماسقأ ةثالث نم نّوكتي ىلعألا لثملا نأ ركذو

 هشيعت يذلا عقاولا نع عزتنُملا ىلعألا لثملا أ

 ةكرح نأ يأ ؛«(يراركت) ىلعأ ٌلثم وهو .(ةعامجلا)
 لب ءاهل لبقتسم ال ةيراركت ةكرح نوكت هدنع خيراتلا

 «ةعامجلا هذه هشيعت يذلا طمنلا وه رضاحلا نوكي

 . اهل البقتسم هتاذ دحب نوكي يذلاو

 ءردصلا يأر يف ىلعألا لثملا اذه أشني فيك اَنأ

 : ناببس هلف

 ةمألل يفاقثلا ىوتسملا مادعنا وهو : يسفنلا ببسلا

 . عايضلاو ةداعلاو ةفلإلا ببسب

 رئاجلا مكاحلا طّلستب كلذو : يجراخلا ببسلاو

 .فراعتلا راد .ه١ص «ةينآرقلا ةسردملا ١١(



 انما

 . ةيعرلا ىلع

 فوس ملظلا ساسأ ىلع ىنتبُملا مكحلا َّنِإف انه نم

 لاجملا حسف مدعل «مكحلا ةرادإ ىلع هتيلعاف دقفي

 ةمألا َّنإف هيلعو .اهعادبإ نع ريبعتلل ةعدبملا تاقاطلل

 ىلع هتردقو هتيلعاف دقفي ْنأ دعب لثملا اذهل اهءالو دقفت

 يتلا ةيارلا طقست ىلعألا لثملا طقسي امنيحف . ءاطعلا

 .ةمألا دّحوت

 ملاظلا مكحلا ىلع بترتت يتلا ةيخيراتلا جئاتنلا اَمأ

 :يلي امب ردصلا رظن يف رصحنتف

 .يجراخلا يركسعلا وزغلا ١

 .دروتسم ىلعأ لثم يف راهصنالا  ؟

 ءرصعلا ىوتسمب ىلعألا لثملل ةمألا ةداعإ “ 

 .ديدج نم ةضهنلا داور روهظو

 ثيح .دودحم حومط نم قئتشملا ىلعألا لثملا - ب

 الماش ُهُربتعي (ًالَئَم) يلبقتسملا هروصت نم ناسنإلا ٌعزتني

 .اهنم ًاءزج الإ لّثمي ال عقاولا يف وهو «(ميقلا) عيمجل

 يبروألا ناسنإلا عاطتسا ةضهنلا رصع تايادب يفف

 هتاعلطت يف ًاديقم ناك امدعب ىلعأ الم (ةيرحلا) ٌعضي ْنأ

 . (ةسينكلا) تنعت مكحب ةينيدلاو «ةيملعلا

 نم (ةميق) ناسنإلا نع دويقلا رسك َّنِإف انه نم
 ةيمنتلل ًاراطإ لكشت لب ناسنإلا عنصت ال اهّنكل «ميقلا

 الإ تسيل يه امنيب ىلعأ ٌفده ةيرحلاف .ةحلاصلا

 .”ريبك يحور ىوتحم الب راطالا اذه َيقب دقو «ًاراطإ
 حومط نم قتشملا ىلعألا لكملا ّنإف كلذ ىلعو

 «يراركت لّثم ىلإ دعب اميف لوحتي هقباسك وه يلبقتسم
 .قّزمتي مث

 اهشيعت يتلا ةينمزلا ةرتفلا ىلع ةبترتملا جئاتنلا امأ

 :يهف «لثملا اذه لالخ نم ةمألا

 يف ديدجتو ءاطعو ةيلعاف اذ ىلعألا لثملا نوكي ١

 .لبقتسملاب طابترا هل نوكي ام ردقب «ىلوألا ةلحرملا

 )١( ءردصلا ص١58.

 فجنلا ةمردمل يجهنملا ديدجتلا

 هتقاط ذفنتسي امنيح ىلعألا لثملا دّمجتي - ١

 ةداقلا اَمأ .(لاثمت) ىلإ لّوحتيو ءاطعلا ىلع هتردقو

 (ةداس) ىلإ نولوحتيف هساسأ ىلع نوهجوي نيذلا

 نيعيطم ىلإ ةمألا روهمج لوحتي امك (ءاربك)و
 .ريوطتلاو عادبالا يف نيكراشم ال ؛نيداقنمو

 ثيح ؛ةئراوتملا ةطلسلل يخيراتلا دادتمالا

 .ايتيظو ايلئاخ تنراوتم مكسب ىلإ كمل كرخت
 . بعشلا ىلع (نيمرجملا) ةرطيس - ؛

 زّيمتيو ؛«(يقيقحلا) قلطملا ىلعألا لثملا ح
 : هنأب

 سيلو ىلعأ ةهج هنأل ناسنإلا نع ٌلصفنم-١

 ىلع ءايبنألا َّنِإف كلذ ىلعو .يرشبلا ركفلل ًازارفإ

 ّيأ فرحني ملو ءراوثلا بلصأ اوناك ةيخيراتلا ةحاسلا

 هّلمحي يذلا باتكلا نعو اهب ءاج ىتلا ةلاسرلا نع يبن
 اعلا نم

 .يناسنإلا ضقانتلل يعوضوملا ّلحلا مّدقي - ١

 ًايلدج ًاضقانت شيعي هبيكرت بسحب ناسنإلا نأ ثيح
 ةلازإ نع ةرابع نيدلا رود ناو «يسفنلا هاوتحم بسح

 ةيراركتلاو ةعنطصملا لثملا ةبراحمو «ةيسفنلا قئاوعلا
 . ''”ضقانتلا اذه بّبست يتلا

 تايآلا قاطنتسا ىف قرغتسُملا ثحبلا اذه نإ

 ةيسايسلا ةطلسلا برض ىلإ فدهي اهليلحتو ةينآرقلا
 نم رّذحي ردصلا ناكو ؛(يدرفلا) مكحلاب ةلثمتملا

 ىلإ ريشي يذلا يخيراتلا سردلا لعفب مكحلا اذه ةعيبط

 يف مكحنت نيناوف ساسأ ىلع موقت خيراتلا ننس نأ

 مكحلا َّنأو ؛تالاجملا عيمج يف هروطتو «عمتجملا

 فوس هرارمتسا تاموقم ّنِإف غلب امهم (يدرفلا)

 ::ىشالتت

 ىلإ وعدي ديحوتلا (نيد) نأ ٌربتعا هتهج نم هّنأ امك
 عم هعارص ّنِإف يلاتلابو «:ةضفخنملا «لثملا» هذه ةلازإ

 ينيد ٌعارص وه لب «بسحف ًايسايس ًاعارص سيل ةطلسلا

 )١( ءردصلا ص7ا١18( 1489.



 ةوبنلا يف رييغتلاو ديدجتلا

 ةيعرش راكنإو ةطلسلا عقاو ةمواقم درف لك ىلع مّتحي

 .اهدوجو

 ينيوزقلا تدوج روتكدلا

 ةوينلا يف رددغتلاو ديدجتلا

 ردصلا رقاب دمحم ديسلا مامالل

 ديهمد

 ةايح يف ترم ىركذ عورأ ةبسانمب مويلا عمتجن اننإ

 ىلع ناسنإلا خيرات يف موي لمشأ وه موي يفو ؛ناسنإلا
 وأ ثادحأ نم لمتشت امب مايألا انمّيق ًاءاوس «قالطإلا

 لمتشي امب مويلا اذه نإف . حئاتن نم هنع ضخمتت امب

 هنأل ناسنإلا خيرات يف لوألا مويلا وه ثادحأ نم هيلع

 اهل هتحشر يتلا ةورذلا غلبي نأ هيف عاطتسا يذلا مويلا

 باق حبصأف تاوبنلاو تالاسرلا نم فالآلا تارشع

 . و دمحم يبنلا صخش يف ًالثمتم ؛ىندأ وأ نيسوق

 روصتن نأ اننكمي ال هنإف هنع ضخمت امب هانظحال ول امأو

 ةليبنلا لامعألاو تادابعلاو تاعاطلا نم ةميظعلا ةيمكلا

 اذه دعب اهب ّيِنَأ يتلا يقالخألا لبنلا يناعم لكب ةرخازلا
 نأ ربتعن نأ عيطتسن اننأ امك مويلا اذه مسابو مويلا

 مهيلع يضق نيذلا ةربابجلاو تمطح يتلا شورعلا
 اذه مساب تناك تضوق يتلا نايغطلاو ملظلا دوهعو

 . مويلا

 ءاوس ةيناسنإلا خيرات يف لوألا مويلا وه مويلا اذه

 جتن ام ساسأ ىلع وأ هيف ثدح ام ساسإ ىلع هانميق

 ديرأ ةمتاخلا ةوبنلا ةبسانمبو «ةمتاخلا ةوبنلا موي هنأل هنع

 «ةوبنلا يف ديدجتلاو رييغتلا ةركف نع مكيلإ ثدحتأ نأ

 ىلع ناسنإلا خيرات يف ةوبنلا ةرهاظ اهتشاع يتلا ةركفلا

 ةلاسرلا دي ىلع يئاهنلا ذحلا اهل عضو ىتح نمزلا ّرم

 .ةمتاخلا ةيمالسإلا

 ةوبنلا يف رييغتلاو ديدجتلا بابسأ

 ةديدع بابسأ امهل ةوبنلا ىف رييغتلاو ديدجتلا

 رثكأ اهنم دحاو يأ ساسأ ىلع موقي نأ نكمي ةلوقعم

 .دحاو ببس نم

 ؟ ها

 تناك اذإ اميف ةوبنلا يف رييغتلاو ديدجتلا لصحي
 ءاهفادهأ تلمكتساو وفرق تدفنتسا دق ةوبنلا هذه

 هذه لثم يف هنإف ؛اهيلع ضررفملا اهطوش تهنأو

 لمحت ةديدج ةوبنل ناديملا يلخت نأو اهل دب ال ةلاحلا

 ىف ةيدؤت نأ دب.أل اديدح اطونش لمحتو :؛ةديدج ًافادهأ

 ىرتتمملا ىلإ ليمصتا ليم يفور ناكإلا نال
 ْ . بولطملا

 ةوبنلا نوكت نأ اهضارغأ دفنتست ةوبنلا نوكب دصقأو

 كانه  ةيرشبلا ةايح يف ءىراط ضرمل ًاجالعو ةفصو
 ةنمزألا ضعب يف نيحو نيح نيب أرطت فعض طاقن
 امإ نوكتو «ةيرشبلا تاعمتجملا ضعب يفو .ةنكمألاو

 هذهو  ةيقالخألا وأ ةيحورلا وأ ةيركفلا ةيحانلا نم

 .ةصاخ ةيعوضوم طورش بجومب لحفتست ضارمألا
 لزنيف «طقف جالعلا نم عون ىلإ ضارمألا هذه جاتحتو

 ةلاحلا هذه جالع لجأل ًانيعم ايحو العو زع ىلوملا

 ةعيبطبو نيعملا ناكملا كلذ يف ةيئانثتسالا ةيضرملا

 ةلاسرلا هذه لبق نم مدقملا جالعلا نوكي فوس لاحلا

 ةفرحنملا ةيئانثتسالا ةلاحلا هذه ساسأ ىلع ًامئاق ًاجالع
 .ةوبنلا هذه رصع اهشيعي يتلا

 اذه نم جالع حصي ال نأ لوقعملاو يعيبطلا نمو

 ذخأي دق انم ناسنإ لكف ناكمو نامز لك ىلع ليبقلا

 اهسفن ةفصولا هذه نأ الإ ةيضرم ةلاح يف ةنيعم ةفصو

 نامز لك يف ناسنإلل ًايدايتعا ًاءاذغ حبصت نأ نكمي ال

 دق اهبيكرت ةعيبطلا يف ةوبنلا نوكت امنيحف .ناكمو
 يف نوكت ناسنإلا ةايح يف نيعم ضرم جالعل تءاج

 امنيحو .ةجاحلا هذه قفو تممص دق ةلاسر اهتعيبط

 اهداهجو اهلمع طوش لخدتو ءاذكه ةوبنلا هذه نوكت

 ضرملا اذه لاصئتسا ليبس يف براحتو حفاكتو

 ةدفنتسم ةلاسرلا هذه حبصت اذه دعب ؛يئانثتسالا

 فورظب ةددحم ةيئزج ةكرعمل تءاج اهنأل ءاهضارغأل

 . ةصاخ ةيناكمو ةينامز

 ةعزن ىلإ هجنت تناك ةيحيسملا نأ نم لاقي ام ًالثمف
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 زيكرتلاو - ةيحورلا يف طارفإلا ينعي  ةطرفم ةيحور

 ىلع زيكرتلا نم ريثكب ربكأ ةجردب يبيغلا بناجلا ىلع
 نأو .ةسوسحملا ةشاعملا ةايحلا بناوج نم بناج يأ

 ىلع زيكرتلاو روظنماللا يبيغلا بناجلا ىلع زيكرتلا
 زيكرتلا اذه ءايندلا قئالع لك نع ةعطقنم سفنلا لعج

 ناك «ةيحيسملا يف ةنبهرلا ةركف هساسأ ىلع تماق يذلا

 امنيح ليئارسإ ينب بعش هشيعي ناك ضرمل ًاجالع
 سامغنالا لير ضرملا اذه .ةيحيسملا ترهظ

 ةيسفنلا ةلاحلا هذهو ايندلا قئالع ىفو ايندلا ىف قلطملا

 همهرد ىلإ ًادودشم يدوهيلا ناسنإلا لعجت تناك ىتلا

 ىلإ ةجاحب تناك ةلاحلا هذه .هدغو همويو نا

 ناسنإلا اذه لشتني نأ لواحي جالعلا اذهو ؛جالع

 هسمأب هركذتو ءهدغو هموي تارورض نم يدوهيلا
 طافالا نم عونلا اذه ةيحيسملا يف ناك اذهلو «هبربو

 خيراتلا يف ةنيعم ةينامز ةيعضوم ةلاح عم بسانملا
 ذخؤي امنيح طارفالا نم عونلا اذه امأ .ناسنإلل ليوطلا

 ءاود هنأل ءًافارحناو ًاذوذش ربتعي «ناسنإلل ماع طخك

 يتلا بابسألا هذه نمف .حيحصلل ًاماعط سيلو ضيرملل

 دفنتست ةوبتلا نأ وه ًالوقعم أرمأ ةوبنلا ىف رييغتلا لعجت
 تنصب الامر اهراس ان اهفادعا ىف رتبت ةيدما را

 .جالعلا ضارغأ تدفنتسا د ةئراط ةلاح جالعل

 ةوبنلا ثارت عاطقنا :يناثلا ببسلا

 ال نأ وه ةوبنلا رييغتل ةلوقعملا بابسألا ةلمج نم
 لمعلا هساسأ ىلع ماقي نأ نكمي ثارت اهنم ىقبي

 . ءاتبلاو

 ةدايق يف اهرود تسرامو تءاج ةوبن نأ انضرتفا اذإ

 ءاهبئاوش نم اهريهطتو اهبرب اهلصوو اهتيادهو ةيرشبلا
 تدلوت يبنلا صخش تام نأ دعب ةوبنلا هذه نأ الإ

 يحورلا ثارثلا كلذ لك تلكأ فارحناو فورظ

 كلت داق يذلا يبنلا كلذ هقلخ يذلا يميهافملا

 راعشو ةيخيرات هناي درجم ةوبنلا تيب .ةكرعملا
 ًاربعم راعشلا اذه نوكي نأ نودو . تهاب مئاغ ضماغ

 ةدعاقلا ناهذأ يف ددحم يميهافم يركف نايك يأ نع

 ةوبنلا يف رييغتلاو ديدجتلا

 .ةوبنلا كلتب ةطبترملا ةيبعشلا

 ةعفدلا هذه لصاوت نأ نكمي ال ةلاحلا هذه لثم يف

 نأ نكمي ال اهنأل ءاهلمع ةوبنلا كلت يف ةلثمتملا ةيهلإلا

 رينم باتك نودب ءرينم حابصم نودب اهلمع لصاوت
 باتكلا اذهو  ميركلا نآرقلا هيلع حلطصي ام ىلع -

 يذلا يميهافملاو يركفلا ثارتلا كلذ نع ةرابع رينملا

 ىتلا ةايحلل راطإلا لثميو يوبنلا لمعلل ةدعاقلا لئمي

 كلذو ةدعاقلا كلت تتام اذإف ءاهيلإ وعديو ىبنلا اهمدقي

 دوم يدنا اك فيو دكا رجلا فلل: لكايكدسم د راططالا

 لوقي ام ىلع ءازإب ام ءاهل دجوي ال ةيخيرات ةلأسم
 ام سانلا ةايح يف لعفلاب دجوي ال ينعي  ةقطانملا

 يفف - ةايحلا ىلإ اهراظنمو ةوبنلا كلت موهفم دسجي
 لمعلا فنأتسي يكل ةديدج ةعفد نم دب ال كلذ

 ةماقإو اهبر ىلإ ةيرشبلا ةداعإ ليبس يف طوشلا فنأتسيو
 .ضرألا هجو ىلع ديحوتلاو قحلاو لدعلا مئاعد

 ةيحيسملا يف ةريبك ةروصب هدجن ببسلا اذه ًاضيأو

 هلئكقت حيسملا ديسلا رداغ نأ دعب ةيحيسملا نأل . تاذلاب

 ءيش ةيحيسملا نم قبي مل «لمعلاو ةوعدلا حرسم

 «يوبنلا لمعلا هساسأ ىلع ماقي نأ نكمي يقيقح

 لزنأ باتك ميركلا نآرقلا هنع ثدحي يذلا ليجنإلا

 بالط لبق نم فلأ باتك ال ةهئقت حيسملا ديسلا ىلع

 تناكو مويلا شيعت يتلا ليجانألاو ةيئكت حيسملا ديسلا

 بالط اهفلأ بتك يه نيحلا كلذ يفو سمألاب شيعت
 ةلاسرلاف :نيدااقتلا لضفأ ىلع هلكت حبسملا ديسلا

 نويراوحلاو ؛تأفطنا دق يوامسلا باتكلا ىف ةلثمتملا

 ان ىتهذلا تارطتعالاو تيبقتلاو ةلقلا ةيحا نم اوناك
 نوف ىتاببلا ثلارعلا ةباتمحب ىلع نيرفات نيف ميناعجت
 هذه ةعجارم ليلدب ةلئكت حيسملا ديسلا نم مهناهذأ

 لمحت ال ليجانألا هذه نإف ءاهوبتك ىتلا ليجانألا

 رثكأ لقألا ىلعو ةئياظحيسملا ديسلا ةريس لإ ةقيقحلالب
 عم ةيكقغ حيسملا ديسلا ةريس لقنت اهنم ةئملاب نيعست نم
 نذإ .ةريسلا هذه نم يزجاعملاو يبيغلا بناجلا زاربإ

 ىلع هرود ءاهتنا دعب كن حيسملا ديسلا نم قبي مل

 اهساسأ ىلع ماقي نأ نكمي ةئيضم ةليصح حرسملا



 ةوبنلا يف رييغتلاو ديدجتلا

 ةركف الإ قبت مل ذإ «يوبنلا لمعلا ليوطلا ىدملا ىلعو

 مث ملعو لاقو حلصيل ىتأ ناسنإ نع ةضماغ ةمئاغ

 يه امو قلخ اذامو ىهتنا فيكو لاق اذام هنأ امأ . ىهتنا

 ءىلم اذهلو .ًاضماغ ًامئاغ ىقبي اذه لك ؟هتعيرش

 تمعزت يتلا ةيرشبلا يديألاب يأ ةيرشب ديأبو جيردتلاب

 يتلا ةريبكلا تاغارفلا هذه تئلمو نييحيسملا اذه دعب

 تحبصأ نأ دعب ةصاخ كف حيسملا ديسلا اهكرت

 يف ةينامورلا ةيروطاربمالا تلخدو ةينامور ةيحيسملا

 هذه لثم يف ؛ًايناث ًايبعشو ًالوأ ًايمسر ةيحيسملا ةنايدلا
 اهنأل «ةيرشب ديأب المت تاغارفلا هذه تحبصأ ةلاحلا

 الو ةريثك تاغارف اهيف ةيجالعلا ةفصولا هذه نأب تكردأ

 . سانلا ىلإ تاغارفلا هذه عم مدقت نأ نكمي

 يبنلا سفن ةيدودحم :ثلاثلا ببسلا

 ةدودحم يبنلا ىلع تطبه يتلا ةلاسرلا نوكت نأ وه

 ًاماع ًاموهفم ناك نإو يبنلا . يبنلا سفن ةيدودحم رابتعاب
 قدصي ةقطانملا لوقي ام ىلع ماعلا موهفملا اذه نأ الإ

 تاياورلا لوقت ام ىلع كانه .2'”كيكشتلاب هدارفأ ىلع

 نإف اذلو ةليبقلل يبنو ؛ةعامجلل يبنو ؛ةيرشبلل يبن
 ل كال يعل زعل كي ب فات كئاولا

 ةيلمعلاو ةيركفلا ةدايقلا ةءافك ىوتسم رابتعابو هسفن يبنلا

 لك نأل .يبنلا اهلمحي يتلا ةلاسرلا ديدحت يف رثؤي امم

 براحي ةلاسر لمحي نأ نكمي ال ضرألا ىلع ناسنإ

 اهل ًابعوتسم ناك اذإ الإ ةقيقح اهنع دهاجيو عفاديو
 لماشلا لماكلا باعيتسالا اذهو .ًالماش ًالماك ًاباعيتسا

 هذه ىوتسم ىلع نوك<ي نأ ةيعادلا اذه نم بلطتي

 سانلا نم مهريغك ءايبنألا نأ حضاولا نمو ةلاسرلا

 قيرط نع ةيهلإلا فراعملل مهيقلت تاجرد يف نوتوافتي
 ضعب تناك اذهبو «ىلاعتو هناحبس هللا نم يحولا

 مهسفنأ ءايبنألا ةيلباق ةيدودحم مكحب ةدودحم تالاسرلا

 لثم ترافتلاب هقيداصم ىلع نبطنملا وه ككشملا موهفملا )١(

 رهو .فعضأو دشأ وه ام ضايبلا نأل (ضايب) ةملك موهفم

 وهو (ءىطاوتملا) ظفل هلباقيو «ميدقلا قطنملا تاحلطصم نم
 .(ريرحتلا) .يواستلاب هقيداصم ىلع قبطنملا
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 ةيرشبلا مومه لمحي ْنأل الهؤم سيل يبنلا اذه نأ ثيح

 يوتكيل قالطإلا ىلع اهلكاشم شيعيو قالطإلا ىلع
 ءايصوألاو ءايبنألا نم ةيلاعلا ةجردلا الإ سيل ؛اهرانب

 ناكف ىبنلا اذه تايلباق ةعيبطب ةدودحم ةوبنلا تناك اذإف

 ةزب وم ةناكملا وأ ةبامولا دودحلا هذه جراخ يف دب ال

 . هللا ليبس يف اهلمع سرامت ىرخأ

 ىعدملا ناسنإلا روطت :عبارلا ببسلا

 وه ةوبنلا رييغت ىلإ وعدت يتلا بابسألا ةلمج نمو
 (يعادلا) ناسنإلا ةيدودحمال (وعدملا) ناسنإلا روطت

 دعاصتي وعدملا ناسنإلا نوكو ؛قبس اميف انيب امك

 هؤيهت ومنلا نم ةجرد ةيهلإ ةلاسر لك نم بستكيف

 اهئابعأو ةديدجلا ةلاسرلا ىوتسم ىلع نوكي يكل هّدعتو
 . ًاقاطن عسوألا يناير ةريبكلا

 - ًالامجإ  ددحن نأو دب ال انهاه روطتلا ةركفو

 :اهحمالمو اهملاعم

 :روطتلا ةركف حمالم

 ىلع روطتي ةيسيئر طوطخ ةثالث زربن نأ اننكمي انه
 : يه ةثالثلا طوطخلا هذهو ناسنإلا اهساسأ

 .ديحوتلا يعو طخ ١

 ١ ةوعدلا ءابعأ لمحل ةيقالخألا ةيلوؤسملا طخ .

 .ةعيبطلاو نوكلا ىلع ةرطيسلا طخ * 

 نم (يناثلاو لوألا) نيطخلاب عقاولاب طبترت ةوبنلا

 دنع يديحوتلا يعولاب يأ ةثالثلا طوطخلا هذه

 ةوعدلا ءابعأ 06 ةيقالخألا ةيلوؤسملابو ءناسنإلا

 وهو روطتلا طوطخ نم ثلاثلا طخلاب ةوبنلا طبترت الو
 كلذ .نوكلاو ةعيبطلا ملاع ىلع ناسنإلا ةرطيس ىدم

 هلخاد نم ناسنإلا عنصت نأ فدهتست ةوبنلا نأل

 ىلع موقت ةيركف ةدعاق ناسنإلل عنصت نأ فدهتستو

 ءانبلا اذه ساسأ ىلع ميقت مث يلخادلا هئانب ساسأ

 ةدعاقلا هذهو .ناسنإلل ىجراخلا ءانبلا ىلخادلا

 يلخادلا ءانبلا اهساسأ 7 موقي يتلا ةيساسألا

 طبرو «ديحوتلا يه يجراخلا ءانبلا يلاتلابو ,ناسنولل
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 دحاو برب هتايح بناوجو هدوجو لحارم لماكب ناسنإلا
 ينلا تاوبنلا لك نيب كرتشم مساق يه ةركفلا هذه .دحأ

 .ضرألا هجو ىلع ناسنإلا هللا قلخ ذنم ناسنإلا اهشاع

 اننإو فئدح ةحرذ تاذاتسيل ديحوتلا ةركق نأ الإ

 زيكرتلاو ةلاصألاو قمعلا نم تاجرد تاذ اهسفنب ىه

 دب ال ناكو .ةتوافتم تاجرد تاذ ىهف اذلو ميقا

 «جيردتلاب اهل ناسنإلا أيهي نأ ةيهلإلا ةمكحلا ىضتقمب

 يوضعلا هبيكرت ىضتقمب فرع يذلا ناسنإلا اذه

 ةركف ىلإ ىعدي امنيح هايندو هسح يف يعيبطلاو
 ةايفر همتح عراع قم عوفي نأ دي اك اذلو ,ةيعوتلا

 ةركف يه يتلا ديحوتلا ةركف ىلع حتفني يكل جيردتلاب

 ىلعو لحارم ىلع هل ىطعي نأ بجي بيغلاف . بيغلا
 ىلع ديحوتلا ىقلتل هنهذ ءىيهت ةجرد لكو تاجرد

 ١ .ىرخألا ةجردلا

 يف ةاطعملا ديحوتلا ةركف ىلإ تافتلالا انناكمإب نحن

 ةاروتلا لوقأ امدنعو .ميركلا نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا

 انيديأ نيب نيذللا ليجنإلاو ةاروتلا دصقأ ليجنإلاو

 يف ةينيدلا ةركفلا ناروصي لاح يأ ىلع امهنأل «مويلا

 يف كش الو ةلئكت ىسوم بعشو كك ىسيع بعش
 ليلق دح ىلإ ينيدلا صنلا نم ءزج ىلع ناظفتحت امهنأ

 نم مهلتسن نأ نكمي اذهلو .ةاروتلا يف ةصاخ ريثك وأ

 ةماعلا ةينيدلا حورلا ديدحتو ريدقت ليبس يف - نيباتكلا

 عم اهشاع يتلا ناسنإلا ةايح لحارم نم نيتلحرمل

 ىف ًاروطتو ةجردلاب اقراف دجن لاحلا ةعيبطب  ةوبنلا

 باتكلا يف ديحوتلا امنيبف ءىطعملا ديحوتلا موهفم
 عيطتسي ال هلإلا اذه ءهلإ ءاطعإ ساسأ ىلع موقي لوألا
 اذه دشيف ءدودحملا يموقلا عباطلا هنع عزتني نأ باتكلا

 ردق يذلا بعشلا «نيعم بعش ىلإ ةنيعم ةعامج هلإلا
 هلإلا مدقت رارمتساب ةاروتلا تناكف ءهيف ةلاسرلا لزنت نأ
 مانصألا لباقم يف ؛ءالؤه هّلِإ هنأك يموق راطإ يف
 ملف .ىرخألا لئابقلاو بوعشلا ةهلآ يه يتلا ناثوألاو

 اهلإ كانه نأ ءالؤهل قيمع حيرص لكشب ةاروتلا لقت
 نأ بجي مانصألاو نائوألا هذه نأو عيمجلل ًادحاو

 صوصخلاب ءالؤه تضوع اهنأك امنإو «ةيرشبلا اهضفرت

 ةوبنلا يف رييغتلاو ديدجتلا

 ء«منصلا اذه نع ًالدب هنودبعي هّلإب نيعم نثوو منص نع
 موقلا ءالؤه سوفن يف ديعي يذلا ءيشلا اذه

 ءاليخلاو وهزلاب روعشلاو زازتعالاب روعشلا - ًايخيرات -
 دجوي مل يذلا روعشلا اذه ءىرخألا بوعشلا ةيقب ىلع

 ىلع ؛ديحوتلا تاوبن اهيف تلزن ةرخأتم بوعش يف
 ءيشب ًابوشم ًاهلإ ناك مهيلإ ىطعأ يذلا هلإلا اهنأ ساسأ
 نمزلا رم ىلع مهل ليخف يرذلا عباطلاو ةيدودحملا نم

 لئابقلاو بوعشلا امنيب ؛مهسفنأل هللا نوركتحي مهنأ
 زيشيو . ىتش مانصأو «ىتش ةهلآ تاذ يه ىرخألا

 اهدقتعي ناك يتلا راكتحالا ةركف ىلإ ميركلا نآرقلا

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب دوهيلا

 كلذو . ةبترم هللا ةركف تدعص يناثلا باتكلا يف

 هلإلا حبصأ «ةركفلا هذه نع عزتنأ يموقلا عباطلا ّنأل
 اهلإ عمجأ ملاعلل ةئكقت حيسملا ةذمالت لبق نم مدقملا

 هلإلا اذه نأ آلإ بعشو بعش نيب هيف قرف ال ًايملاع

 ةبيرق ةقطنم رداغي مل قالطإلا ىلع ملاعلا ُهَلِإ وه يذلا
 ًالماك ًاديرجت ْدرَجُي ملو سوسحملا ناسنإلا نهذ نم

 ناسنإلاب ًادج ةقيثو ةلص ىلع يقب لب سحلا ملاع نع
 نع ًاريثك ليجانألا ىف ُربَعُي اذهبو «هوبأ هنأك يسحلا

 اذه: سقت ةيعئرلا :ييشملا هللا نبا هنأب ناسنإلا

 .اذه هب دصقي نأ نظأ ينكل «ميرم نب ىسيعب ناسنإلا

 نع ال هللا نبا هنأب ناسنإ يأ نع ربعت ليجانألا

 نع يطعت اهنأل هللا نبا هنأ صوصخلاب ميرم نب ىسيع
 قلاخلا ةركف ال ةيرشبلا ةعامجلل دحاولا بألا ةركف هللا

 ءانبألا ءالؤه ءءانبأ هل بأ ٌةركف .ردتقملا قلطملا ديسلا

 بهاذم مهلو ؛ىتش تاهاجتا مهلو ءىتش تاغل مهل
 .دحاو بأ ًءانبأ مهنأل اوخآتي نأ بجي اذهلو ءىتش

 يبن باتك «ميركلا نآرقلا ثلاثلا باتكلا امنيب

 نكمي ام عسوأو عصنأب ديحوتلا ةركف يطعي ؛مالسإلا
 كيرحت ىلع هتردقب اظفتحم ىقبي يذلا هيزنتلا نم

 ةوبألا عباط نع ةركفلا هذه درجي هنأل ةيناسنإلا

 هللا درجي «قالطإلا ىلع ناسنإلا عم ةيداملا قئالعلاو

 «ضرألا هجو ىلع ناسنإ يأ عم ؛ةيدام ةقالع يأ نع

 هيلع) هللا دبع نب دمحم تاذلاب ةلاسرلا بحاص عم



 ةوبنلا يف ربيغتلاو ديدجتلا

 هللا يدي نيب كقودمحم يبنلا فقي .«مالسلاو ةالصلا

 عيطي نأ الإ هل سيلو رماوألا ىقلتي ًاعضاخ ًآليلذ ًادبع

 نكمي ام ىصقأ يه ةركفلا هذه ٌلثم .ًايفرح ْذْقَُي ْنأ الإو

 ديحوتلا ةركف يف قيسنتلاو قيمعتلاو هيزنتلا هيلإ لصي نأ
 :ةرعفلا ةيكرشم ىلعو ةركدلا ةيلغاف قلع ظافحلا عم

 لوأ وه ديحوتلا ةركفو ديحوتلا ىعو طخ طخلا اذه

 طا ذه ن أل كا ريتلا ةنماتما ىلع ريع حا الو رطقتلا

 «تاوبنلا لك اهبجومب لمعت يتلا ةيساسألا ةدعاقلا وه

 ىطعُت نأ بجي ةدعاقلا هذهل يعولا ةجرد تدعص امهمف

 .رثكأ اهل ةقمعملا ةغيصلا اهل

 :يناثلا طخلا

 ةوعدلل ةيقالخألا ةيلوؤسملا ءابعأ لمحت طخ وه

 لمحتي نأل هلهؤت ةجرد ىلإ اغلاب ناسنإلا نوك ينعي
 ءاهمومهو ءاهمالآو ءاهتابجاوو اهتبيرض اهل ةوعد ءابعأ
 ناسنإلا عيطتسي الو تاجرد هل ًاضيأ لمحتلا اذه لثم

 ةيملاعلا ةلاسرلا ءابعأ لّمحت ةجرد ىلإ لصي نأ ةرفطلاب
 نأ عطتسي مل «ناكملاو نامزلا ةدودحم ريغ ةعساولا

 جيردتلاب هيلإ لصي نأ عاطتسا امنإو ةرفطلاب كلذل لصي

 يقب .ةيرشبلا تايلوؤسملا لمحت ىلع ليوط نارم ربعو
 نارملا لالخ امنو «ليوط نارم ربع تايلوؤسملا لمحتي

 دح ال ةيلاسر ةيلوؤسم لمحتي نأ عاطتسا ىتح ليوطلا

 تايلوؤسم يأف آلإو ءناكملاو نامزلا عم ةدتمم ءاهل

 فشكنا يتلا ممألا «نيقباسلا ءايبنألا ممأ اهلمحتت

 نحن  ًالثم ىسبعو ىسوم ممأ ؛مويلا انمامأ اهخيرات
 يتلا تايلوؤسملاو ىسيعو ىسوم ممأ نيب ةنراقملاب
 يبنلا ىلع يحولا لزن امنيح ةيمالسإلا ةمألا اهتلمحت

 فسكت اهنيث ةنراقحلاب :ةمئاشلا ةلأشرلاب 2و دمحم

 لمحت يف اهنيب قرافلا يف ةريبك ةجرد دوجو
 ةيلوؤسملا لمحت يف ةريبكلا ةجردلا هذهو تايلوؤسملا

 هع نوت ورم رم يلعب دادمعتلالا وجنت نع رتعت
 هداهجو هتايح جوت ؛هيّتلا يف ليئارسإ ينب بعشو تام
 هللا نأل هيتلا يف ليئارسإ ينب بعشو تام نأب هتايحضتو

 اوبيجتسي مل مهنأل ةنس نيعبرأ هيتلا مهيلع بتك
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 ةمأ ةلاسرلا ءابعأ تلمح ةمأ نم اذه نيأ .«تامو

 :ثلاكلا طخلا

 .ةعيبطلاو نوكلا ىلع ناسنإلا ةرطيس طخ وهو

 نلو مالسإلا دعبو مالسإلا لبق روطتم طخ طخلا اذه
 .قالطإلا ىلع لحارملا نم ةلحرم دنع طخلا اذه فقي

 ةلحرم دنع هللا نذإب - هترطيس فقت نل فوس ناسنإلا

 نيهتنانإو ةعيبظلاو نوكلا نلع ةةايتشالا لعاوم نم

 ىلع ءاليتسالا يف ركفي فوسلف ضرألا ىلع هؤاليتسا
 يف وهف نذإ .نوكلا داعبأ عيمج ىلعو «بكاوكلا ةيقب
 نم ةضرتفم دودح هل عضوت الو عطقني ال رمتسم ومن
 ًاضيأ طخلا اذهب ًةطبترم ةوبنلا تناك ولف «ةيحانلا هذه

 ءاذه انموي ىلإو نمزلا رم ىلع تاوبنلا ريغتت نأ متحتل

 طخلا اذهب ةطبترم ريغ ةوبنلا نكلو «ةمايقلا موي ىلإو
 ةرطيسلا لاجم يف هديب ذخأت يكل هيلإ تأت مل ةوبنلا نأل

 اذه نم عنصتل تءاج امنإو ةعيبطلاو نوكلا ىلع

 يتلا ةجردلاب ةعيبطلاو نوكلا ىلع رطيسملا ناسنإلا
 نأو - ةيعوضوملا فورظلا - فورظلا هذه امهل هؤيهت

 ىلع دلب ىلإ دلب نم لقتني ًاناسنإ ناسنإلا نم لعجت
 يف وأ «تارئاطلا يف وأ ءلمجلا ىلع وأ ؛هيلجر
 هذه عيمج يفو ريداقتلا هذه عيمج ىلع ؛خيراوصلا

 ىلع ناسنإلا ةرطيس تاجرد نع ربعت يتلا لحارملا

 ةعيبطو اهرود فلتخي ال ٌةوبنلا سيلا نوكلا
 نيب ةوبنلا ريغتت ْنأ متحلا نم ناك انه نمو .اهتلاسر

 نم نكي ملو (يناثلاو لوألا) طخلل اقفو نيحلاو نيحلا

 نحن انكلو .ثلاثلا طخلل اقفو ريغتن نأ متحلا

 نيذللا (ىناثلاو لوألا) نيطخلا نأب دقتعن - نيملسملا

 دخان دامها كاره «ةوبنلا ىف تاريغتلا امهب طبر

 دحلا وه يئاهنلا دحلا اذهو تاهل لإ ليفت واه

 .مالسإلا ءاج امنيح ناسنإلا هيلإ لصو يذلا يئاهنلا

 ةلاسرلا هذه «ةايحلل ةماع ةلماك ةلماش ةلاسرك مالسإلا

 لماكلا هدشر ىلإ ناسنإلا لوصو باوبأ ىلع تءاج

 لماش حيحص يديحوت يعو لبقتل هدادعتسا ةيحان نم
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 نحنو «ةوعدلا ءابعأ ةيلوؤسمل هلمحتت ةيحان نمو لماك

 ين ال «نيطخلا نيذه يف يقيقح ريغت يأ دجن ال اذه

 يف الو «ناسنإلا دنع يديحوتلا يعولا عاستا ىدم

 دجن معن «ةوعدلا ءابعأ يف ةيقالخألا تالمحتلا عاستا

 قاطن جراخ ربتعي يذلا ثلاثلا طخلا يف عساولا ريغتلا

 .اهتلاسرو ةوبنلا لمع

 ردصلا رقاب دمحم ديسلا

 «ةغالبلا جهت» قدقحت

 ديدج جهنم حارتقاو

 ءايدألا تايركذ ميركت يف ةيملعلا لفاحملا تبأد

 نم عوضوم لوح رودت ثوحب ميدقت ىلع نيركفملاو

 فدهب ءاهيلإ اوضّرعتو اهب اومّدها يتلا تاعوضوملا
 لصألا ىف وه ىلاتلا ثحبلاو .اهتسارد قيمعتو اهئانغإ

 ديسلا بيدألا ر ملاعلا ةينيعبرأ يف ءاقلإلل تّدعأ ةملك

 ةغالبلا جهن رداصم» باتك فلؤم بيطخلا ءارهزلا دبع

 :؛هديناسأو

 ةايح يف ميركلا نآرقلا عمجب نوملسملا ٌمتها

 اوعمج مهنا مث «نيدشارلا ءافلخلاو ِكّكِيَو هللا لوسر
 نأ لبق نمز ّرمو .''لاهئاذ ةرتفلا يف ّقَو يبنلا ثيداحأ

 نم عمج (10 ت) صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نإ ليق )١(

 فلأ تمض «ةقداصلا»ب اهاّمس ةفيحص 4ننَي لوسرلا ثيداحأ

 يلع :عجار ءهنم نذإبو تع لوسرلا ةابح يف اهبتك .ثيدح

 «ةيرشع انثالا ةعيشلا دنع يفلسلا ركفلا :يرباجلا نيسح

 .«يرهزلا نع هتاقبط يف دعس نبا هركذ امب اذه نراقو . 57ص

 حبصأ مث ءأرهش هللا راختساف نئسلا بتكي نأ رمع دارأ :لاق

 اوكرتو هيلع اولبقأف ًاباتك اوتك ًاموق تركذ :لاقف ءهل مزع دقو

 خيراتل ديهمت :قازرلا دبع ىفطصم نع هانلقن) هللا باتك

 .ةرهاقلا ءرشنلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم «ةيمالسإلا ةفسلفلا

 يمسرلا نيودتلا نأ تيب اًمم 2195 ص .1433 ءال ط

 هللا يضر) يناثلاو لوألا نيتفيلخلا دهع يف متي مل ثيدحلل

 .ةيدرف تالواحم دوجو نم اذه عنمي الو (هنع

 ديدج حبهنم حارتقاو «ةغالبلا جمن» قيقحت

 دنع ديسلا ققحملا ركذيو نيبسابعلا مايأ يقاتل
 ةغالبلا جهن رداصم» هباتك يف بيطخلا ينيسحلا ءارهزلا

 نأ «راحبلا ةنيفس» ىف ىمقلا ىلإ ًادانتسا 2'”«هديناسأو

 مامإلا ةباحص صّلخ نم وهو ءروعألا ثراحلا

 دقو .اهئاقلإ ةعاس مامإلا بطخ نّردي ناك هلكت يلع

 ةتابن نب غبصالا نأ امك ء«ه76 ةنس ثراحلا يفوت

 هتيصوو رتشألا كلام ىلإ هدهع سانلل ىور «يلع
 نأ ىتح «ةاورلا نم امهريغ كانهو . ةيفنحلا نب دمحمل

 نبأ عب يلع بطخ نإ :لاق (ه105 ت) ظحاجلا

 ةئاما اهنم ىقتناو «ةروهشم ةظوفحم ةنودم تناك بلاط

 تناك دقو .«بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأل ةملك

 نرقلا ءاملع نم) يدمآلل ًاعفاد ةزجوملا ةلاسرلا هذه

 هباتك فيلأت يف (يضرلا نع رخأتمو يرجهلا سماخلا

 ظحاجلا زاجيإ هبضغأ دقف ؛'"”«ملكلا رردو مكحلا ررغ»

 ةغالبلا جهن رداصم :بيطخلا ينيسحلا ءارهزلا دبع ديسلا )١(

 0 َج 20و86 2." ط «.ترريب ءءاوضألا راد «هديناسأو

 ةبطخ «يفاكلا لوصأ» يف (ت) ينيلكلا درويو .44 ص

 روعألا ثراحلا باتك نم ةلوقنم اهنإ لوقي ْدِلَمكظ يلع مامإلل

 ؛هنمز يف فورعم باتكلا نأ اذه ىنعمو (147 ص ء١ ج)

 .ةطساولاب وأ ةرشابم هيلإ راشأ امبرو
 نب دحاولا دبع نيدلا حصان خيشلل ملكلا رردو مكحلا ررغ )١(

 ؛يملعألا رادا' نع نيثزجب توريب يف ردص .يدمآلا دمحم

 فصنلاو ةحفصلا زواجتي ال يملعألا نيسح خيشلل ميدقتبو

 الو بغارلا ةفهلو بلاطلا ةينم نم ءيشب ةمدقملا يفت الو

 لقنب ىفتكا امنإو قيقحتلا يف دهج يأ ىلع ةعبطلا لمتشت
 ىبدألا ثارتلا ةاسأم هذهو «بسحف هلكش طبضو صنلا

 ىلع ققحي مل هنأ دجت يئاهبلا لوكشك ًالثم رظنا .يمامألا
 «ةفلتخملا هتاعبطل تبتك يتلا تامدقملا نم مغرلاب «قالطإلا

 اذكو .ةبّرعم ريغ هيف ةيسرافلا ةيرعشلا صوصنلا لازت امو

 ديسلا «رهز#و «ينارحبلا فسوي خيشلا لوكشك عم رمألا

 ضرغ لجأ نم الإ بلطي ال حبصأ يذلا يرئازجلا هللا ةمعن
 انديفت ةثالثلا بتكلا هذه نأ لاح يف «عيمجلل موهفم دحاو

 يف ةيعامتجالاو ةيركفلا ءاملعلا عاضوأ نع ةميق تامولعمب

 هتعبط ىف «ةعيشلا نايعأ» باتك امأو .يوفصلا رصعلا

 كانه سيلو ةيملعلا سراهفلا ىلع لمتشي ال وهف ةديدجلا
 . هقيقحت يف ركذي دهج



 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبم» قيقحت

 بجعللو هلل اي :تلقف» :لاَقف .هعالطا ةعس عم هلقن يف

 عم ,هنارقأ ديحوو ؛هنامز ةمالع وهو لجرلا اذه نم

 ردصلا نم هيرقو .مهفلا ةورذ هملستو .ملعلا يف همدقت

 دصقلاو لضفألا حدقلاب لضفلا يف هبرضو ء.لوألا

 ريثكلا نم يضرو «رينملا ردبلا نع ىشع فيك «لزجألا

 ةياورلا ىف ًالاصتا كانه نأ هلك اذه نم ديفتسنو . «ريسيلاب

 .فيرشلا همالك يف فينصتلاو يق هنع

 مل نإ ءاهبلغأ ركذ «ةريثك بابلا اذه يف تافيلأتلاو

 باتكلا نأ ىلع ؛هباتك يف بيطخلا ديسلا اهيلع ىتأ نكي
 لئاسرلاو بطخلا د 1 وبلا زيمت يذلا عماجلا

 .«ةغالبلا جهن» باتك وه ؛لائمألاو مكحلاو اياصولاو

 يضرلا فيرشلا ديسلا هعمج ذم باتكلا حبصأ دقو

 اهنيب نم درفنا ؛ةساردو ثحب عضوم (ه05٠4 تر
 .(ه505 ت) يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا حرش ةرهشلاب

 بلاط يبأ يعيشلا ريزولا نم فيلكتب هعضو دقو
 فلؤملا ركذي ملو .يمقلعلا دمحم نب دمحأ نب دمحم

 هنأ ىلإ ةراشإلاب ىفتكاو باتكلا ناونع ةمدقملا يف

 عضو يغبي ناك هنأو يمقلعلا نبا هنم هبلط يذلا حرشلا

 ديزت الو اماوأ يفشت ال ةبغنلا هذه نأ ىأرف» زجوم حرش
 كلذ ضفرو كلسملا كلذ ٌبكنتف ءامايح الإ مئاحلا

 ىلع لمتشا أطسب هحرش يف لوقلا طسبو جهنملا
 لكشيو هبتشي هاسع امو نايبلا ملعو يناعملاو بيرغلا

 هقباطي ام عضوم لك يف دروأو فيرصتلاو بارعإلا نم
 ريسلا نم هنُمضتي ام ركذو امظنو أرثن هابشألاو رئاظنلا نم

 يوطني ام ىلإ راشأو ًالصف ًالصف ثادحألاو عئاقولاو

 ىنتعا ةزجوم ةلاسر ىلع ثحبلا اذهل يدادعإ ءانثأ تعلطا )١(

 عم اهرشنو .يدنلوب قرشتسم يئيتآللا فرحلا ىلإ اهلقنب

 ججهن رداصم» باتك رودص دعب يأ 1934 ماع زجوم ميدقت

 مكح يف ةملك ةيام» ناونعب ةلاسرلاو , ماعب «هديناسأو ةقالبلا

 هوصنات 0 28 كلاملا لاطلا رع ماقملا ةنازخ

 ةغللاب حرش وأ قيلعت ةمكح لك تحتو «هرصن رع يروغلا

 نب هوصناق فرشألا كلملا ناطلسلا وه يروغلاو ء«ةيكرتلا

 .اه ماع يفوتو ماشلاو رصم كلم « يسكر جيلا هللا دبع
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 حّولو ةفيفخ ةراشإ لدعلاو ديحوتلا ملع قئاقد نم هيلع

 لاثمألاو باسنألا نم هركذ حرشلا يعدتسي ام ىلإ

 ةيدهزلا ظعاوملا نم هعّصرو ةفيطل تاحيولت تكنلاو

 ةيقلخلا بادآلاو ةسيفنلا مكحلاو ةينيدلا رجاوزلاو

 يف هيناعم عم ةمظتنملاو هرردل ةلكاشملاو هرقفل ةبسانملا

 فونشب أزهي امب ءطل يف هرهاوج عم ةقستملاو طمس

 ام حضوأو .راطقلا ٌبِْغ ضوّرلا عطق لجخيو ءراضنلا

 نم ًأريثك نأ ىلع نهربو ةيهقفلا لئاسملا نم هيلإ ئموي
 اهلامتشال ةيدمحملا تازجعملا باب يف لخاد هلوصف

 ةعيبطلا عسو نع اهجورخو ةيبيغلا رابخألا ىلع
 يف اهيلإ زمري يتلا نيفراعلا تاماقم نم نّيِبو . ةيرشبلا

 الإ هكردب ةلزر نوملانلا الإ هلق آل ام ةنمالتك

 يف ههدصاقم نع فشكو نوبّرقملا نويناحورلا

 اهب ضّرعي ةضماغو اهنع ينكي ةلضعمو اهلسري ةظفل

 هردص يف شيجت تانهو اهركذ نع مجحي ايافخو

 اهوكشي تاملؤم تاضمرمو رودصملا ثفن اهب ثفنيف

 اذه جرخف «بوركملا ةحارتسا اهاوكشب حيرتسيف

 ًاعتمم ؛هسنج ءانبأ نيب ًادحاو ءهنف يف ًالماك باتكلا

 ءهنأش ًاميظع ؛هدصاقم ةفيرش «هدئاوف ةليلج .هنساحمب

 بتكلا ديسب بّرقتي نأ بجع الو ؛هناكمو هتلزنم ةيلاع
 . ''7(كولملا ديس ىلإ

 مييقت ريخ هنأل هلوط ىلع صنلا اذه ترتخاو

 مييقت هنألو ءاياضقو هرومأب ملاع ريخ نم باتكلل
 «؛ةغالبلا جهن» باتك وهو الأ .هعوضومل ينمض

 نايبو ع يلع نينمؤملا ريمأ ؛هبحاص قحب ةداهشو
 مدقني ملو .«ةيرشبلا ةعيبطلا عسو نع» جرخي هملع نأ

 الإ ؛نمزلا ثيح نم «هحرش يف ديدحلا يبأ نبا ىلع

 هيلع ذخأ دقو ةيمامإلا ءاملع نم وهو يدنوارلا بطقلا

 باتكلا اذه لاجر نم نكي مل.
 .هدحو هقفلا ملعب لاغتشالا ىلع هرمع ةدم هراصتقال

 ,9 هنأ ديدحلا ىبأ نبا

 : باتك عم عربطملا «ديدحلا ىبأ نبا حرش :ديدحلا ىبأ نبا 200(

  يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد « يضرلا فيرشلل «ةغالبلا جهلا

 7 ص ١/ َج /تء.د «٠ توريب
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 هذه ضوخيو ةعّونتملا نونفلا هذه حرشي نأ هيقفلل ىّنأو

 . !ةيعشتملا مولعلا

 هيلع طلتخت ملو هئكقن يلع نينمؤملا ريمأ مالك حرشي

 كانهو .نيضرغملا نم هريغ كشيس امك «باتكلا ةبسن

 .ىنعملا اذه ديؤت باتكلا ايانث ىف ةطيسب ةعقاو

 يه .هعيمج جهنلا يف ةبطخ فنعأ نأ فررعملاف

 هنأ ىضرلا فيرشلا ةيلب نوكتسو ؛ةيقشقشلا ةبطخلا

 بلس نع اهيف ملكتي ةلئكتغمامإلا نأل باتكلا يف اهدروأ

 دقل هللاو امأ» :هلوقب أدبت ىتلا ىهو ؛هنم ةفالخلا

 لحم اهنم يلحم نأ ملعيل هناو «ةفاحق يبأ نبا اهصمقت

 ْيلإ يقري الو ١ ليسلا ينع ردحني « ىحّرلا نم بطقل ملأ

 ةملكلاب ىهتنت ىتح ريثم ىمارد لكشب دعاصتتو «ريطلا

 ؛ةبحلا قلف يذلاو امأ» ةراتسلا لدست نأ لبق ةلصافلا

 دوجوب ةجحلا مايقو ءرضاحلا روضح اللول «ةمسنلا أربو

 ةظك ىلع اوراقي ال نأ ءاملعلا ىلع هللا ذخأ امو ءرصانلا

 ءاهبراغ ىلع اهلبح تيقلأل ءمولظم بغس الو ملاظ

 دهزأ هذه مكايند متيفلألو اهلوأ سأكب اهرخآ تيقسلو

 نم لجر لخدي ةظحللا هله يفو . 'زنع ةطفع نم يدنع

 رظني لبقأف أباتك هلوانف» هلماكب دهشملا رّيغيل داوسلا لهأ

 نينمؤملا ريمأ اي :امهنع هللا ىضر سابع نبا هل لاق هيف

 اي تاهيه :لاقف «تيضفأ ثيح نم كتبطخ تدرطا ول

 نبا لاق «تّرق مث ترده ةقشقش كلت سابع نبا

 اذه ىلع يفسأك طق مالك ىلع تفسأ ام هللاوف : سابع

 . ؟”«دارأ

 يبأ نبا هدرويس ام ةبطخلا هذه ةصق يف دهاشلاو

 :لاق .هلمجمب باتكلا ةّحصو ءاهتبسن لصأ ىف ديدحلا

 ىطساولا بيبش نب قدصم ريخلا وبأ ىخيش ىنثّدحفا

 يبأ خيشلا ىلع تأرق :لاق «ةئامتسو ثالث ةنس يف

 هذه باشخلا نباب فورعملا دمحأ نب هللا دبع دمحم

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبن) قيقحت

 ول :يل لاق ءعضوملا اذه ىلإ تيهتنا املف «ةبطخلا

 ىف ىفي لهو :هل تلقث اذه: لومي سابع نبا حدس

 نأ تياسلا طل وثم قدير ملا ما: كانع نب لعت

 نع مجرام هللاو .دارأ ام همالك نم غلب نوكيا ال

 مل دحأ هسفن يف يقب الو نيرخآلا نع الو نيلوألا

 نبا ناكو :قدصم لاق . كي هلا لوسر لإ هركذي

 لوقتأ :هل تلقف :لاق «لزهو ةباعد بحاص باشخلا

 همالك اهنأ ملعأل ينإو ءهللاو ال :لاقف ؟ةلوحنم اهنإ

 نم اريثك نإ :هل تلقف :لاق .قدصم كنأ ملعأ امك

 ىّنَأ :لاقن .هثلكك يضرلا مالك نم اهنإ نولوقي سانلا
 دقو .بولسألا اذهو سفنلا اذه يضرلا ريغلو يضرلل

 يف هئفو هتقيرط انفرعو يضرلا لئاسر ىلع انفقو
 الو لخ يف مالكلا اذه عم عقي امو ءروثنملا مالكلا

 يف ةبطخلا هذه ىلع تفقو دقل هللاو :لاق مث ءرمخ

 دقلو «ةنس يتئامب يضرلا قلخي نأ لبق تفتص بتك

 نم طوطخ فرعأو اهفرعأ طوطخب ةروطسم اهتدجو
 وبأ بيقنلا قلخي نأ لبق بدألا لهأو ءاملعلا نم وه

 :لوقيف ديدحلا يبأ نبا قلعي مث «يضرلا دلاو دمحأ

 فيناصت ىف ةبطخلا هذه نم ًاريثك انأ تدجو دقو»

 ةارتتملا نم نيناادكنلا مامأ يخلبلا مساقلا يبأ انخيش

 ةدمب يضرلا قلخي نأ لبق ردتقملا ةلود يف ناكر

 يبأ باتك يف اهنم ًأريثك ًاضيأ تدجوو ةليوط
 باتكلا وهو «ةيمامإلا يملكتم دحأ ةبق نب رفعج

 رفعج وبأ ناكو فاصنإلا باتكب فورعملاو روهشملا
 هللا همحر يخلبلا مساقلا يبأ خيشلا ةذمالت نم اذه

 ىضرلا نوكي نأ لبق رصعلا كلذ ىف تامو ؛ىلاعت

 . 0000 ىلاعت هللا همحر

 ىلإ يئن يلع مامإلا اهبتك يتلا ةلاسرلا ةصق يفو

 ناك يذلا لاملاب ةرصبلا نم هبره ةلأسم ىف سابع نبا

 فلتخا دقو» :ديدحلا ىبأ نبا لزق فروع

 نورثكألا لاقف ؛«باتكلا اه هيلإ بوتكملا ىف 32

 مهو  نورخآ لاقو ندا نب هلام

 )١( صو 218 ص ملا ج ءردصملا سفن 19.



 ديدج جهنم حارتقاو 'ةغالبلا جهم» قيقحت

 سابع نب هللا دبع قراف الو نكي مل اذه  نولقألا

 وه باتكلا اذه هيلإ بوتكملا :يدنوارلا لاقو .ايلع

 ديبع نإف ءحيحصب كلذ سيلو «سابعلا نب هللا ديبع
 رمأ يلع لكشأ دقو «نميلا ىلع يلع لماع ناك هللا

 .ءعوضوم وه تلقو لقنلا تبذك نإ ؛باتكلا اذه

 نم ىلإ ملعأ مل هريغ ىلإ هتفرص نإو «ةاورلا تفلاخ
 هلهأ نم بطاخملا لجرلا نأب رعشي مالكلاو .هفرصأ

 .''”نيفقوتملا نم عضوملا اذه يف انأف ءهمع ينبو

 دوجو ىلع لدياّمم «ةاورلا ةفلاخم نم هرذح ظحالف

 هنأ دب الف يضرلا هدمتعي مل ام وهو «ةياورلا نم دنس

 ال ثيح نم «ةياورلا دنس ةفرعم يف هتقيرط هل تناك
 .هتاذ يضرلا فيرشلاب رمت

 ههئكقن يلع مامإلا ىلإ باتكلا ةبسن نأ ىرت اذكهو

 قيرط نع اهرداصمب ةفرعم مهلو ؛ءاملعلا ىدل ةيعطق

 نع هيكقت هلوقل قيقد زيبمت مهدنعو ؛ةياورلاو ةياردلا

 ةبطخ ىلع اقلعم يديحوتلا لاق .ةعوضوملا لاوقألا

 : ؛رئاخذلاو رئاصبلا» هباتك يف يلع مامإلا نع اهلقني
 يف اقدص بجعي ام ىرت كنإف .ؤلؤللا راثتنا ىلإ رظنا»

 .فيرش لزج همالك لكو ؛ظفللا يف ًابيترتو ىنعملا
 فرشأ ىلإ يقتريو ءاهراعش ىهبأ ةعاربلا نم ذخأي

 دجت كنإف «هيلإ هبسنتف نولطبملا هقفلي ام الإ ءاهتاجرد
 نساحملا نم هلام هيلع ظفح ولو .؛فلكتلا رثأ كلذ يف

 . '"'ةروزلا ىوعدو لطابلا لاعتفا نع ىنغتسال

 دقو «يضرلا يرصاعم نم (ه5١41 ت) يديحوتلاو

 هباتك يف ئ يلع مامإلا ىلإ مالكلا نم ريثكلا دنسأ

 نينمؤملا ريمأ مالك ىلع هعالطا ىلع لدي امم .مخضلا

 وأ هنأشب ةفلؤملا بتكلا لوادتو هب هتفرعم نسحو

 كشلا ردصم بيطخلا ديسلا مّبتت دقو .هنامز يف ةيورملا

 ركذ يذلا ناكلخ نبا هب نيلئاقلا لوأ دجوف «جهنلا» يف

 يف سانلا فلتخا دقو» : ىضترملا فيرشلل هتمجرت يف

 .(فرصتب) 53 ص 04 َج مان 0(

 دادو .د قيقحت ءهرئاخذلاو رئاصبلا :يديحوتلا نايح وبأ (؟)

 ©١3. ص ءال ُج 21١988 .تروريب ءرداص راد ٠ ىضاقلا

 نكن

 نب يلع مامإلا مالك نم عومجملا ؛ةغالبلا جهن» باتك
 هيخأ عمج مأ ؟هعمج له (هنع هللا يضر) بلاط يبأ

 يذلا امنإو «يلع مالك نم سيل هنإ : ليق دقو ؟يضرلا

 لوقي .ملعأ هللاو هعضو يذلا وه هيلإ هبسنو ءهعمج
 يف يدفصلا نم لك هدعب نم ءاج مث» بيطخلا ديسلا

 يبهذلاو «نانجلا ةارم» يف يعفايلاو «تايفولاب يفاولا»

 «نازيملا ناسلا» يف رجح نباو ؛لادتعالا نازيم» يف

 اذه ىلع هوعباتف «نيثدحملاو ىمادقلا نم كئلوأ ريغو

 . '""«يأرلا

 داقحألاو دقعلاب ءيلم طسو يف ةهبشلا عقت نإ امو

 ةعبط هيلع تعلطا ام رخآو .اهلعف لعفت ىتح ةيبهذملا
 روتكدلا اهرشنو اهققح «ةغالبلا جهن نم ةديدج

 نيعو رطق يتعماجب ذاتسأ وهو ءديسلا ميهاربإ يربص
 ةديدج ةخسنا# اهنأب فالغلا ىلع اهفصوو ءسمش
 يضر) ىلع مامإلل هتبسن تبث ام يوحت ةقئومو ةققحم

 .«مكحو لئاسرو بطخ نم (ههجو هللا مّركو هنع هللا

 راد» اهترشنو نوراه دمحم مالسلا دبع اهل مّدق دقو
 فلؤملا اذه صلخ دقو ١485. ماع ةحودلاب ؛ةفاقثلا

 مامإلا ىلإ باتكلا نم هتبسن تححص ام نأ ىلإ

 ١؟0)و (ةلاسر 575)و (ةبطخ 1١١)وه يكن يلع

 نم هرداصم ةعسو هئحب ةقيرط ىف رظانلاو .(ةمكح

 ءام دح ىلإ ًاعنقم باتكلا فس ينل ميقا عنك

 عضي مل هنأ انيأر ام اذإ رخبتت ماهوألا هذه نكلو

 دبع ديسلا ةمالعلا ديقفلا باتك هرداصم نمض

 .«هديناسأو ةغالبلا جهن رداصم» :بيطخلا ءارهزلا

 خيشلل «ةغالبلا جهن رداصم» باتك ركذ هنأ مغر

 يداه خيشلل «ةغالبلا جهن كرادم»و ةمعن هللا دبع

 .ءاطغلا فشاك

 ديسلا باتك نأ حضني نييباتكلا نيب ةلباقملا دنعو

 يربص روتكدلا اهريثي يتلا ةهبشلا رش انيفكي بيطخلا
 نإ لوقي وهف .ةبطخ نيتسو نيتنثا هجوب ديسلا

 نم يأ يف درت مل» «جهنلا بطخ عومجم نم )١0,4/(

 )١( ج ءرداصم  2١ص ؟1٠١.
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 ديسلا نكلو ''”"يدل ترفاوت يتلا ةعيشلا وأ ةنسلا بتك

 نم ىقبت الو ةفلتخم رداصم يف اهدانسإ دجو بيطخلا

 ثالث ؛ءبطخ عبرأ الإ روتكدلا اهيف كشي يتلا بطخلا
 تاعبطلا يف اهقيقحتب بيطخلا ديسلا دعو اهنم
 نم عبارلا ءزجلا ماتخ يف فلؤملا ركذ دقف ؛'"”ةمداقلا

 جهن رداصم نم هعمج يل هناحبس هللا ٌرسي ام اذه» : هباتك

 نم تاّمهملا رداصم تابثإ دعب مهي الو هديناسأو ةغالبلا

 يف ةيورملا همكحو هبتكو ؛ كلت نينمؤملا ريمأ بطخ
 ءكلام دهعو ةعصاقلاو ةيقشقشلا ةبطخلاك جهنلا

 ام كرادم يف لوقلا ئجرن نأ ةقكل# نسحلل هتيصوو
 ًادج ةليلق يهو ؛ماتخلا ةملك يف هيلإ ريشأ نأ تدعو

 ثحبلا يب عقي امثير رداصملا نم يل لصح امل ةبسنلاب

 ءيش ىلع رثعا تاقوألا نم تقو لك يف ينإف ءاهيلع

 ريمأ لئاسر امأ .«يتاعجارمو يتاعلاطم ءانثأ ديدج

 وأ (ةلاسر ؟١) يف ديسلا روتكدلا كش دقف نينمؤملا

 دنعو . ”!ةجهنلا» يف درو ام عومجم نم (/77,7)

 بيطخلا ءارهزلا دبع ديسلا باتك لامعتساب اهقيقحت

 بطخلا يف ليق ام نأش اهنأش «ثالث ادع ام اهلك تتبث

 نأ ديسلا روتكدلا دجو مكحلا باب يفو .ةقباسلا

 هركذ ام ةلباقم دنعو .''”دحأ اهوري مل اهنم (/01,5)

 دنع ةيورم اهنأ ىرن «هباتك يف ببطخلا ديسلا هدروأ امب

 يربص روتكدلا معازم لطبي امم ؛«يضرلا فيرشلا ريغ
 . '*”ديسلا

 ؛ةفاقثلا راد «ةغالبلا جهن :(ققحم) ديسلا ميهاربإ يربص .د )١(

 يدوعسملا لوق عم اذه نراق .84 ص ١985: ءةحودلا

 بهذلا جورم يف (يضرلا فيرشلا لبق يأ ه/747 ت)

 يف هبطخ نمو هنع سانلا ظفح يذلاو» 175١(: ص .؟ ج)

 ىلع اهدروي ةبطخ نونامثو فينو ةبطخ ةئثامعيرأ هتاماقم رئاس
 .«ًالمعو ًالوق هنع كلذ لوادتو ءةهيدبلا

 ١1888. «توريب ؛ةثلاثلا ةعبطلا ىلإ تدنتسا (؟)

 .860 ص «ةغالبلا جهن :ديسلا .د (7)

 .4860 ص «ةغاللا جهن :ديسلا .د (4)

 ىلإ دانتسالاب هجهنم يف مزتليس هنأ ديسلا يربص روتكدلا لاق (0)

 مقر ةمكحلا نكلو ٠ يضرلا فيرشلا ىلع ةقباسلا رداصملا

 ماد ام يأ .5كب ىشم ام كئادب شما» :اهّضن يتلاو (17)

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جهن» قيقحت

 بيطخلا ءارهزلا دبع ديسلا قيقحت ديؤي ام نإ

 .نينمؤملا ريمأ نع يورم جهنلا» نأ ىلع هديكأتو
 ىلع اولواطت نيذلا كئلوأ لك نأو ءهيلإ ةبسنلا روهشم

 مرق الإ مه نإ .هعماج ىلع اولماحت وأ «ةغالبلا جهن»
 ىمعألا بّضعتلا مهداقو «هوباجأف ىوهلا مهاعد

 ثيدحلا رصعلا يف ةئسلا ءاملع زربأ نأ وه «2'هوعبتاف

 اونع ؛حلاصلا يحبص روتكدلاو هدبع دمحم خيشلا لثم

 ًاددع نأ امك ؛هل سراهفلا عضوو هحرشو باتكلا رشنب

 لهأ بهذم ىلإ نومتني ال نّمم ةعماجلا ةذتاسأ نم

 دبع هرشن دقف «هقيقحتو باتكلا رشنب اوماق كين تيبلا

 ميهاربإ لضفلا يبأ دمحمو )١504( لهألا ديس زيزعلا

 انبلا ميهاربإ دمحمو روشاع دمحأ دمحمو (14)

 ىلإو ؛ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحمو (1974)

 تاطوطخم نم ريثكلا رشن يف لضفلا دوعي ءالؤه
 ةححص يف ءالؤه كشي ملو .يمالسإلا يبرعلا ثارتلا

 . يمالسإلا يبرعلا ثارتلا تاطوطخم نم ريثكلا ةبسن

 مامإلا ىلإ باتكلا ةبسن ةّحص يف ءالؤه كشي ملو
 ءاج ام هجوب تاهبشلا اوريثي مل مهنأ امك ئيت يلع

 تالمح دوجو هسفن تقولا يف مدعن ال اننكلو .هيف

 هعابتأو جهنلا بحاص نم لينلا اهنم فدهلا ةضرغم

 نم لانت يتلا بتكلا رشن لمشت ةقسنم تالمح يهو
 . ؟؟”ءوضلا اذه يف عضوت اهنأ وأ تيبلا لهأ 50

 كايعأ نإف ؛لمعاف لمعلا هعم كنكمي لامتحالا لهس ءادلا

 رخأتملا يدمآلا نع اهيوري بيطخلا ديسلا نإف ءهل حرتساف

 نمض اهركذي مل ديسلا روتكدلا نكلو ءيضرلا فيرشلا نع
 رداصم يف ةدراو اهنإ كلذ ىنعمف «دحأ اهوري مل يتلا مكحلا

 .يدمآلا ةياورل ديضعت اذهو «بيطخلا ديسلا اهيلع عقي مل

 )١( صال ج .هديناسأو ةغالبلا جهن رداصم 15.

 ةثاغإ) لثم ؛ةيزوجلا ميق نبا بتكل ةيبعشلا تاعبطلا ظحال (؟)

 قيقحت رظناو ؛ةعيشلا ىلع تاءارتفا نم اهيفا مو «نافهللا

 صاصقلا رابخأ» . باتكل غابصلا يفطل دمحم روتكدلا

 /يمالسإلا بتكملا) يزوجلا نب نمحرلا دبعل «نيركذملاو

 نكلو «تيبللا لهأ ىّبحم نم فلؤملاف ١9487(24 /توريب

 :هميدفت يف لرقيف «تاذلاب ةطقنلا هذه ىلع هذخاؤي ققحملا
 انديس نع هلوق نيرخآ ىلعو هيلع يتاظحالم نمر»



 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبن» قيقحت

 ديسلا همّدق يذلا مخضلا لمعلا ةيمهأ نّيبتت انه نمو

 : «هديناسأو

 ىلع هدهج بيطخلا ءارهزلا دبع ديسلا فقو دقل

 جهن ىلإ تهججو يتلا تاهبشلا لاطبإو بيرلا فشك
 تدوار دقف «ةبعص ةمهم هذه نأ يردي وهو ةغالبلا

 فشاك لآ نيسح دمحم دّدجملا خيشلا هذاتسأ ةركفلا

 رّدصو بيطخلا ديسلا اهلتسا ةملك ىف لاق يذلا ؛ءاطغلا

 عمجي باتك دارفإل هللا قفوي نأ ىضيمر# ؟هباتك هن
 سحأ ينإف «نيقيرفلا بتك نم «ةغالبلا جهن» ديناسأ

 انزوعاو تقولا اذه انرطضا دقو «كلذ ىلإ ةجاحلا ةّدْشب

 اذه لثمب مايقلا ةءافك يسفنل دجأ ال ينأ ىلع ءهلثم ىلإ

 لضافألا ضعب هل ىنعي نأ ىسعف ؛ليلجلا لمعلا

 فلسلا تاف يذلا فيرشلا عورشملا اذه لثمب ضهنيف

 ناكو .(«رخآلل لوألا كرت مكو» هلثمب موقي نأ حلاصلا

 نيذلا لضافألا ءالؤه نم بيطخلا ءارهزلا دبع ديسلا

 مّدقتلا ثيح نم هقبسي ملف ؛ءاطغلا فشاك خيشلا مهانع

 خيشلاو «ةغالبلا جهن رداصم» يف ةمعن خيشلا الإ ينمزلا

 هنأ ألإ ؛«ةغالبلا جهن كرادم» يف ءاطغلا فشاك يداه

 زجيعي نأ هلاهو «دعبأ ًارفس فلكتو عسوأ ًامارم مار

 هارئف قيرطلا هسفن تشحوتساو «ةمهملا هذه نع هذاتسأ

 ءاضق) رضخلا يف انإو - هللا كاعر - يب فيكف» لوقي

 الإ ّيدي لوانتم يف سيلو (ىنثملا ةظفاحم مويلا عبتي

 يف هب ةناعتسالا نكمي نم يلوح نم دجأ الو ؛ماقملا

 ملو ءاملعلا نم ددع اهيف هكراش ةظحالملا هذهف : ؛كاَن يلع

 ةيحانلا نم هيف ءيش ال اذه هلوقو .يزوجلا نبا اهب درفني
 هتآلز نم هانددع ىتح هيلع هذخأن يذلا ءيشلا نكلو .ةيعرشلا

 نم هنع هللا يضر يلع انديسب ًاصاخ حلطصملا اذه نوكي نأ

 دق ةيئاعدلا ةلمجلا هذه نأ اميس ال .مهلك ةباحصلا نود

 هلاك يبنلا قح يف ملعلا لهأ ضعبو ةباحصلا ضعب اهلمعتسا

 دبع هط قيقحت رظناو ([4 ص) «نيرخآلا ءايبنألا قح ىفو

 فارظلا رابخأا يزوجلا نبا باتكل دعس قررا

 4١. صو ”6 ص «نينجامتملاو
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 ةفيرظ ًاحور ٌسحت نأ كل نكميو .«رمألا اذه لثم

 ةرسحلا هذه ءارو ةيفاص ةماستباو ريبعتلا اذه فلخ

 «باتكلا ايانث يف اهنع لختي مل حور يهو «ةباذملا

 :صاعلا نيب ورمع يف ةلئيظ يلع لوق هقيقحت دنعف

 ينإو ةباعد يف نأ ماشلا لهأل معزي «ةغبانلا نبال ًابجعا

 قطنو ًالطاب لاق دقل «سراماو سفاعا ةباعلت ؤرما

 اهيلإ راشأ يتلا ةينكلا لصأو . ةبطخلا رخآ ىلإ . .ًامثآ

 ةغبانلا» نأ :«رداصم» باتك نم اهلقنن ةيثكتغ مامإلا

 ىليل وأ ىملس يه ةهئيع يلع مالك يف ةروكذملا

 - كيرحتلاب  ةزنع نم لجرل ةمأ تناك «ةيشبحلا

 اهارتشا مث «ةريغملا نب هكافلا اهارتشاف تيبس

 تاوذ نم ايغب تناكو «يميتلا ناعدج نب هللا دبع

 اهيلع عقو «ةرجأ نهصخرأو ةكمب يغب رهشأ «تايارلا

 مهنم «شيرق نم رفن ةتس وأ ةسمخ دحاو رهط يف

 «نايفس وبأو ءبهل وبأو ءيمهسلا لئاو نب صاعلا
 تدلوف «ةريغملا نب ماشهو ؛يحمجلا فلخ نب ةيمأو

 مث هنبا هنأ معزي لك ًاعيمج هيف موقلا مصتخاف ءأرمع
 لئاو نب صاعلا نانثا هيلع بكأو «ةئالث هنع برضا

 كشأ ال ينأ امأ نايفس وبأ لاقف ءبرح نب نايفس وبأو

 قّلعيو .«صاعلا الإ تبأف «همأ محر يف هتعضو ينأ

 هللا ىزج :لوقأ» :هّضن ام شماهلا ىف بيطخلا ديسلا

 :نيبرصتملا ةلحيض قف ناكاذإ هيءازج اميهلاانآ انتنع

 انيلع بعصي دق ةطروو «ةميظع ةنحم ىف انعقو ألإو
 مشاه لآ نمض عضويس ناك هنأ دصقي) '''«اهنم ةاجنلا
 . (ةداسلا هب يلتبيف

 «قيقحتلا يف بيطخلا ديسلا جهنم ثيح نم امأ

 يف صاعلا نب ورمع رابخأ رظناو ١١5. ص 7 ج ءرداصم )١(

 :لاق (ركاش دمحم دمحأ قيقحت) ” ج ءدّربملل ؟لماكلا»

 نع صاعلا نب ورمع لأسي نأ ىلع مهرد فلأ لجرل لعجو»

 مث «ةزنع نم تناك امنإ ءيضرم عضوم يف نكت ملو .همأ
 ريمأ رصمب وهو ءهيلع فقوف .لجرلا هاتأف .نآلج ينب نم
 تناك «معن :لاقف !؟ريمألا مأ فرعأ نأ تدرأ :لاقف ءاهيلع

 بّقلتو «ىليل ىمست «نآلج ينب نم مث ؛ةزنع نم ةأرما
 8١(. 4 ص) «كل لعج ام ذخو بهذا «ةغبانلا



 كل

 ةغالبلا جهن صوصن نأ تابثإ يه هديري ام ةياغ نإف
 نوكي اذهو «١ يضرلا فيرشلا قيرط ريغ قيرط نع ةدراو
 «باتكلا ةمدقم يف فلؤملا اهددع «ةعبرأ لبس ةطساوب

000 

 رودص ةئس ىهو )4٠00( ةنس لبق تملأ رداصم ١-

 ىلإ ةدوجوم لازن الو رشنلا ملاع ىلإ «ةغالبلا جهن»
 . ةرشابم اهنع لقن دقو مويلا

 اهنع لقن هنكلو جهنلا رودص لبق تملأ رداصم ١
 . ةطساولاب

 دانسإب هتور اهنكلو جهنلا دعب لبق تفْلُأ بتك

 .يضرلا فيرشلاب رمي ال لصتم

 مامإلا مالك تلقن «جهنلا دعب تردص بتك -4

 نأ يأ هيلإ رشت ملو جهنلا يف اًمع فلتخت ةروصب

 . ؟ةغالبلا جهنال باتك سيل اهردصم

 ةلاسرلا وأ ةبطخلا تبثي هنأ وه قيقحتلا يف هبولسأو

 يتلا بتكلا ركذي مث جهنلا يف تءاج امك ةمكحلا وأ

 فالتخا كانه ناك اذإ ءاهب تدرو يتلا ةروصلاو اهتدروأ

 مزل اذإ هيف ءاج ام ضعب وأ صنلل حرش عم «لقنلا يف
 لاجرلاب ةقلعتملا ةيخيراتلا تامولعملا قيثوتو ءرمألا

 نود نم «ةبيرغلا تاملكلا ريسفتو راعشالاو ثداوحلاو

 ةبسانم ىلع ءاج امبر هنكلو «ةلوطم ثحابم يف لوخدلا
 رداصم ًالّضفم هتركذو هنم فذح امب هقحلأ وأ صنلا

 :اهّصنو (181) مقر ةمكحلا يف لعف املثم .ىرخأ

 الف ملظم قيرط :ردقلا نع لئس دقو ءةكثلغ لاقو»

 ءهوجلت الف قيمع رحب :لاقف «ًايناث لثس مث ء.هوكلست

 ءاج ام ركذف «هوفلكتت الف هللا رس :لاقف ءاثلاث لئس مث

 «اضرلا هقف» باتك نم ةذوخأم ةيوار ىف كلذ دعب

 , '"”«راحبلا» باتك يف روكذملا

 .(فّرصتب) 74 ص ١. ج ءرداصم )١(

 مامإلا لاؤس ءاوكلا نبا دّمعت ام ضعب اذه نأ ةقيقحلاو .م.ن (؟)

 0( 22 «رئاخذلاو رئاصيلا» يف يديحوتلا اهاور دقو .هنع

 ءردقلا نع (هنع هللا يضر) ًايلع ءاوكلا نبا لأس :لاق (4 ص
 الف هللا رتس :لاقف .لأس مث لهمأف ءهجلت الف قيمع رحب

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبن» قيقحت

 هيف لقت مل بيطخلا ديسلا همّحقت يذلا لاجملا نإ

 دارأ نم مامأ ًاحوتفم لازي ام بابلا نأو ةريخألا ةملكلا

 ىلع ساسألا عضو هنأ هيفكيو .دئارلا هعورشم ةلمكت

 حسف ول هنأب ديكأ يداقتعاو . جهنم حضوأو ةدعاق ريخ

 «قدأو لمكأو لمشأو عسوأ رومأب ىتأل لجألا يف هل

 . كلذ نم اعنم نامزلا فالتخاو لاحرتلا ةرثك نكلو

 مايألا عم ربكتس لاجملا اذه يف نيثحابلا ةصرف نأو

 يفو يمالسإلا قرشلا يف نآلا مئاقلا هجوتلا نأل

 ميدقلا ثارتلا زونك رشن يف عّسوتلا ىلإ ليمي ؛برغلا
 .ملاعلا تابتكم اهعّزوتت تاطوطخم يف ةروخذملا

 يتلا ةينمزلا ةحاسملا ىلع ءوضلا يقلي نأب ليفك اذهو

 اما ةرتفلا هذه بتكو .هوحن وأ ةيرجه ١ ماع لبق عقت

 .ةدوقفم اهنأ وأ «بدألاو خيراتلا بتك يف ةرثانتم اهنأ

 باتتك لثم رشنلا لاح ىلإ لصو اهنم ًادج ليلقلاو
 يفوت دقو «لمجلا برح نع يلالهلا سيق نب ميلس
 كانهو .يفقثلا فسوي نب جاجحلا دهع يف فلؤملا

 ؛نآرقلا ريسفت» باتك لثم انلصت مل ىرخأ بتك

 مامإلا باحصأ نم وهو ؛يلامثلا رانيد نب ةزمحل
 (ها١ ت)بعك نب يبأل نإ ليقو « ةئض يلع

 قرشتسملا ّمتها دقو .2'”نآرقلا لئاضف يف باتك

 ملعب ةقلعتملا لئاسرلا نم ةلمج رشنب سيا ناف فيزوج

 ةلاسر رشنف «هتايادب ىلع فوقولل ةلواحم يف ؛مالكلا

 «ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا ىلإ ةبوسنملا «ءاجرألا»
 هسفن نسحلل «ةيردقلا ىلع درلا يف ةلاسر» كلذكو

 ىلع ةقباس نوكت كلذبو هال" ماع ةبوتكم يهو

 ام بيغب ىلاعت هللا يضقي مث «ىرن ام رهاظب لوقن ءهفشكت
 ءصنلا اهيف دكؤي ةرصتخم ةملكب يديحوتلا بقعيو .ملعي
 يضرلا فيرشلل رصاعم يديحوتلاو «هلاق ام اذه» :لوقي

 هنع لاق دقف «ءاوكلا نبا امأ .«ةغالبلا جهن» ىلع قباس هباتكو
 ريثك ناكو ءًايجراخ ناكو . .» (؛قاقتشالا» هباتك يف ديرد نبا
 هلأسي ناكو (هتع هللا يضر) بلاط يبأ نب يلعل ةلياسملا

 . «ًتنعت

 .نودلخ نبا مايأ ىلإ يبرعلا ركفلا خيرات :خورف رمع )١(
 ١7286. ص 31937 :«توريب ؛«يراجتلا بتكملا



 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جهن» قيقحت

 لاؤس ىلع ًابارج يرصبلا نسحلا اهبتك ةهباشم ةلاسر
 اهبتك ًاضيأ ردقلا عوضوم يف ىرخأ ةلاسرو «جاجحلل

 . ''”نرق عبر وحن دعب زيزعلا دبع نب رمع
 ىلع عقن اننإف «بابلا اذه يف قيقحتلا انحتف اذإو

 ملع هيدل ةيفنحلا نب دمحم نأ ىلإ ريشت ةريثك صوصن
 بهذي امك ايندل ًاملع سيل وهو «هيبأ نع هثرو صاخ
 لثمب نيموصعملا ةمئألا صاصتخا يف ةيمامإلا ةعيشلا

 :هلوق هنع يور دقف «يبسك ملع وه امنإو «ملعلا اذه

 يبأ ثيدحب ملعأ انأو «ينم فرشأ نيسحلاو نسحلا»

 ثرو هنأ ىرخأ تاياور لالخ نم فرعنو .'""ةامهنم

 "”هنكلظ هيبأ نم ةبوتكم ةفيحص

 لصو ةقلح لكشي ةيفنحلا نب دمحم نأ يه عوضوملا
 ءوضلا يقليو ةيمالسإلا ةيمالكلا بهاذملا نم ريثك عم

 ىرخأ ةهج نم دميو «ةهج نم هع يلعب اهتلص ىلع

 اذهةيمهأو .

 :رظنا اهقيقحتو صوصنلا هذه لوح )١(

 درلا يف ناتلاسر :مالسإلا يف مالكلا ملع تايادب# : سيا ناف

 نب دمحم نب نسحلل ةرجهلل لوألا نرقلا نم ةيردقلا ىلع

 رابخا نع قحلم عم زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلاو ةيفنحلا
 .19ا/ال «ثوريب .«يقشمدلا ناليغ

 ل. الدم 8كون: 2485 117148 ىذآ -1204 2185 8145411 8.

1111141114. 

 8. ةا-1142141:1آلا9, م4814, 21 (1974) ص.20-3.

 ىضترملا نبا اهنم تارقف دروأ دقف يرصبلا نسحلا ةلاسر امأو

 باتك يف ءاجو .168 ١ ص «ء«لمألاو ةينملا» يف

 يريمحلا نع (هالالا/ ت) يوسفلل «خيراتلاو ةفرعملا»

 تيأر ام :لاق ءرانيد نب ورمع انثدح لاق» :يروثلا نايفسو

 «دمحم نب نسحلا نم هيف سانلا فلتخا امب ملعأ ًادحاو

 وه ردقلا يف ملكت نم لوأ نإ ليق اذإو .(0475 ص ء١ ج)

 نبا نإف ءنافع نب نامثع ىلوم «يقشمدلا ناورم نب ناليغ

 نإ لاقو ءدمحم نب نسحلا ىلع ناليغ ةذملتب لوقب ىضترملا
 «لمألاو ةينملا) اهسفنل نسحلا يعدت ةلزتعملا نم ةيناليغلا

 .(روكشم دارج . د ةيانعب نارهط ةعبط .ء75١١ ص

 مساقلا يبأ نع هذخأ دقو ١47. ص ١. ج ءرئاخذلاو رئاصبلا (1)

 .ةلزتعملا خيش يبعكلا يخلبلا

 ناك هنإ ليق دقو» :؟لحنلاو للملا» يف يناتسرهشلا هنع لاق (؟)

 ع١ ج) ءاهلهأ ىلإ ةنامألا مّلس ىتح ةمامإلا ملع ًاعدوتسم

 ١6١(, ص
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 نم ًادج ةمّدقتم ةرتف ىلإ يعيشلا مالكلا ملع ةسارد

 ثحابملا ةعيبط نع فشكي هنأ امك «"''مالسإلا ردص

 ناكمإب عطقيو ةلئع هيبأ نم ةيفنحلا نبا اهدافتسا يتلا

 ثحايمو ظافلأ نم «ةغالبلا جهن» يف هدجن ام رودص

 اذه نم دافتسا دقو . ةقثتقت يلع مامإلا نع «ةيمالك

 يف لاقف «ميقلا هحرش يف ديدحلا يبأ نبا ىنعملا

 : © 2هباتك ةمدقم

 يهتنتو ةليضف لك هيلإ ىزعت لجر يف لوقأ امو»
 لئاضفلا سيئر وهف ةفئاط لك هبذاجتتو ةقرف لك هيلإ

 اهتبلح يلجمو اهرامضم قباسو اهرذع وبأو اهعوبنيو

 هلاثم ىلعو ىفتقا هلو ذخأ هنمف هدعب اهيف غْزب نم لك
 ديحوتلا ثحابمب كلذ فلؤملا صصخي مث «ىذتحا

 يهلإلا ملعلا وه مولعلا فرشأ نأ تفرع دقو» :لوقيف
 فرشأ همولعمو مولعملا فرشب ملعلا فرش نأل

 هنأب لوقي مث «مولعلا فرشأ وه ناكف ؛تادوجوملا

 هنمو ىهتنا هيلإو لقن هنعو سبتقا ةتكلظ همالك نمو»

 لدعلاو ديحوتلا لهأ مه نيذلا ةلزتعملا نإف أدتبا

 هتذمالت نفلا اذه سانلا مّلعت مهنمو رظنلا بابرأو

 يبأ ذيملت ءاطع نب لصاو مهريبك نأل . هباحصأو

 ذيملت مشاه وبأو ةيفنحلا نب دمحم نب هللا دبع مشاه
 نومتني مهنإف ةيرعشألا امأو . يل هذيملت هوبأو هيبأ

 رشب يبأ نب يلع نسحلا يبأ نب يلع نسحلا يبأ ىلإ
 دحأ يلع وبأو يئابجلا يلع يبأ ذيملت وهو يرعشألا
 ذاتسأ ىلإ هرخآب نوهتني ةيرعشألاف «ةلزتعملا خياشم

 امأو ءةهثت بلاط يبأ نب يلع رهو مهملعمو ةلزتعملا

 خيشلا درويو .«رهاظ هيلإ مهؤامتناف ةيديزلاو ةيمامإلا
 ًاربخ "”«ةيمالسإ تافسلف» هباتك يف ةينغم داوج دمحم

 هيف درت ءردقلاو ربجلا باب يف اردص الم ريسفت نع هلقن
 مهلكو ةفوكلاو ةرصبلا يف مالكلاو ثيدحلا ةمئأ ةبوجأ

 )١( ج ءديدحلا يبأ نبا ١. ص 58.

 ) )0َج «ديدحلا يبأ نبا ١ ص 356.

 )”( «توريب «ةيمالسإ تافسلف :ةينغم داوج دمحم 48/ا١9«

 0/14 ص
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 يرصبلا نسحلا ىلإ فسوي نب جاجحلا بتكو»
 نأ يبعشلا رماعو «ءاطع نب لصارو ؛ديبع نب ورمعو

 هيلإ بتكف ءردقلاو ءاضقلاب ملعلا نم مهدنع ام هل اوركذي
 هتعمس ام انيلإ ىهتنا ام نسحأ نم نأ : يرصبلا نسحلا

 يذلا نأ نظتأ :لاق بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نم

 نم ءيرب هللاو ءكالعأو كلفسأ كاهد امنإ ءكاهد كاهن

 هيلإ بتكو .هلاعفأو هلاوقأ هالعأو هلفسأب دارملاو «كاذ

 لوق ردقلاو ءاضقلا يف تعمس ام نسحأ : ديبع نب ورمع

 يف رزولا ناك ول :بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ
 بتكو ؛.ًامولظم صاصقلا يف رزوملا ناك ًاموتحم لصألا

 لوق كلذ يف تعمس ام نسحأ :ءاطع نب لصار هيلإ

 كيلع ذخأيو ءقيرطلا ىلع كلديأ : نينمؤملا ريمأ

 كلذ يف تعمس ام نسحأ :يبعشلا هيلإ بتكو ؟قيضملا

 ,كنم وهف هنم ترفغتسا ام لك : يلع نينمؤملا ريمأ لوق

 .«ىلاعت هنم وهف هيلع تدمح ام لكو

 يف هحرتقن يذلا ''”ليدبلا جهنملا ىلإ انب يتأي اذهو

 ساسأ ىلع قيقحتلا موقي نأ وهو ؛«ةغالبلا جهن» قيقحت

 هفورظو يخيراتلا هقايس يف هتءارقو نومضملا

 ان نط كرم .ةيركفلا هنامز عاضوأو ةيعامتجالا

 شضعباهدنع فقوت ةلضعم نم ايحيضوت الاثم

 عم ؛هتيرقبعو ؛ن يلع مامإلا ةيصخشل نيضرعتملا

 ىلع لاكشإلل نورخآ اهنم دافتساو «ءهب غلابملا مهباجعإ
 ةيحالطصا تادرفم دورو ةيضق يهو ««ةغالبلا جهن»

 ةليوط تاونس دعب الإ نوملسملا اهفرعي مل ًامولع صخت
 تادرفملا هذه ّصختو .اهرودص تقو ىلع

 ملع اياضق دقعأ ءاهنمض تءاج يتلا تاغايصلاو

 رظنا . ةيهلإلا تافصلاو تاذلا يف مالكلا يهو «مالكلا

 لثم «قيقحتلا بتك يف عبّتملا جهنملا ءاغلإ كلذ نم ديرن ال )١(

 ًاجهنم ينعي حارتقالا نكلو ««هديناسأو ةغالبلا جهن رداصم»

 نم ّدب الف ءرخآ قيرط نم اهل ًادنسو ةعبتملا جهانملل زاوم

 ةعجارم اهنمو ءاهديناسأ يف ثحبلاو رابخالا ةّحص ىلع رفوتلا

 .«ةغالبلا جهن» ىلع ةقباسلا بتكلا

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبن» قيقحت

 يفقثلا لاله نب ميهاربإ اهدروي يتلا ةبطخلا ًالثم
 وهو ''”«تاراغلا# هباتك يف ةيرجه 787 ةنس يفوتملا

 : ماع ةثام وحنب جهنلا ىلع قباس

 هلاني الو ممهلا دعب هكردي ال يذلا هللا كرابتف»

 الو دوجوم تعن هتفصل سيل يذلا ىلاعتو نطفلا صوغ
 هل سيل يذلا ناحبسو دودمم لجأ الو دودحم فصو

 وه هناحبسف «ىنفي رخآ الو ىهتنم ةياغ الو أدتبم لوأ

 دح «.هتعن نوغلبي ال نوفصاولاو .هسفن فصو امك

 اهل هنابإو اههبش نم هل ةنابإ اهايإ هقلخ دنع اهلك ءايشألا
 نبي ملو نئاك اهيف وه لاقيف اهيف للحي ملف ههبش نم

 ؟نيأ :هل لاقيف اهنم لخي ملو نئاب اهنع وه لاقيف اهنع
 .هرمأ اهللذو هعنص اهنقتأو .هملع اهب طاحأ هنكلو

 بويغ تايفخ هنع بزعي ملف ءهظفح اهاصحأو
 باب يف ينيلكلا لوقيو .ةبطخلا رخآ ىلإ '. .ىدملا

 نم ةبطخلا هذه» نأ يفاكلا لوصأ نم ديحوتلا عماوج

 يهرو ةماعلا اهلذتبا دقل ىتح ةيئكت هبطخ تاروهشم

 ام مهو اهربدت اذإ ديحوتلا ملع بلط نمل ةيفاك
 . '""«اهبف

 يف «ةغالبلا جهن» بطخ نم ةبطخ لوأ رظناو
 ةراثإاهذشأ يهو ءًاضيأ ديحوتلا نع هثيدح

 : هكون لوقي «نيضرغملل
 هب قيدصتلا هتفرعم لامكو ؛هتفرعم ديحوتلا لوأ»

 صالخإلا هديحوت لامكو .هديحوت هب قيدصتلا لامكو
 لك ةداهشل هنع تافصلا يفن هل صالخإلا لامكو ءهل

 ريغ هنأ فوصوم لك ةداهشو فوصوملا ريغ اهنأ ةفص
 هنترق نمو ءهنرق دقف هناحبس هللا فصو نمف «ةفصلا

 ,هلهج دقف هأزج نمو «مأّرِج دقف هاّنث نمو «هانث دقف

 ٠.هّدح دقف هيلإ راشأ نمو «هيلإ راشأ دقف هلهج نمو
 نمو ءهنمض دقف مهيف لاق نمو ءهذدع دقف هذح نمو

 دوجوم ؛ثدح نع ال نئاك ءهنم ىلخأ دقف مالع لاق

 «ثدحملا نيدلا لالج ديسلا قيقحت .تاراغلا :يفقثلا )١(

 ١. 75 صويا ج ه6 «نارهط

 .الا9 ص ء” ج ءم.ن (0)



 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا ججبن» قيقحت

 ال ءيش لك ريغو «ةنراقمب ال ءيش لك عم مدع نعال

 ال ذإ دحخوتم «هقلخ نم هيلإ روظنم ال ذإ ريصب «ةليازمب
 ًءاشنإ قلخلا أشنأ هدقفل شحوتسي الو هب سنأتسي نكس

 ءاهدافتسا ةبرجت الو ءاهلاجأ ةيور الب ؛ًءادتبا هأدتباو

 برطضا سفنةمامهالو ءاهثدحأةكرحالو

 2306. .اهيف

 ظافلأو ةيغالب فاصوأ وه ةبطخلا هذه رهاظو

 ديسلا لاق .ةغللا يف ةفولأملا تاقاقتشالا ىلع تءاج

 هباتك يف قتال يلع مامإلل هتمجرت يف نيمألا نسحم
 قاقتشالاو ةيبرع ةظفللا نوك دعبو» :«ةعيشلا نايعأ»

 يف اهدوجو ىلع ءالؤه عالطا مدع ٌرضي ال يبرع اهنم

 مالكب اوطاحأ ىتمو ؛مالسإ وأ ةيلهاج يف برعلا مالك
 . "”«برعلا مالك نم بدألا بتك يف لقن امب وأ برعلا
 يقبي امم ؛ةهبشلا درط يف حجني ال عافدلا اذه نكلو
 دومحم سابع وه اذهف «ةفصنملا لوقعلل ةدوارم ةريحلا

 عيمج ةبسنب فرتعي «يلع مامإلا ةيرقبع» هباتك يف داقعلا

 : لوقيف ةقلغ هبلإ نيملسملا قرف
 يلع اهب درفني .ةمامإلا صاوخ نم ىرخأ ةصاخو»

 نم بهذم لكب هلاصتا يهو ؛هريغ مامإ اهيف هيراجي الو
 «مالسإلا ردص يف تدجو ذنم ةيمالسإلا قرفلا بهاذم

 تردنو . هيلع رودت يذلا اهبطق وأ قرفلا هذه ئشنم رهف

 وأ اهتأشن ذنم اهل ًاملعم يلع نكي مل مالسإلا يف ةقرف

 درتو هيف لوقت ءاهثحابمل ًاروحمو اهل ًاعوضوم نكي مل

 )١( مقر ةبطخلا عجار «ديحرتلا باب يف جهنلا بطخ نم ١«
 .ا44و #14 كال

 04١. ص ء١ م ؛ءتوريب «ةعيشلا نايعأ :نيمألا (؟)

 يف ءاطغلا فشاك يداه خيشلا يأرلا اذه لثم ىلإ بهذو (")
 ةحيحصو ةليصأ ةيبرع اهنأ ؛ةيفيكلاو ةيلزألاك ظافلأل هشاقن

 ٌجتحي ال نم مالك يف دجوي ام وه دلوملاف ؛ةدلوم ريغو
 ام امأو ءةغللا لهأ اهركذي مل يتلا ةثدحملا ظافلألا نم همالكب

 الف ءدنتسي هيلإو دمتعي هيلع يذلا يبرعلا مالكلا يف دجوي

 مالك يفو ميركلا باتكلا يف دجوي امف «ديلوتلاب هفصول ىنعم
 اهنأش يف جاتحي ال (هنع هللا يضر) هتباحص مالكو هلع يبنلا

 يف ام عيمج انل ىور دقو .ناسللا لهأو ةغللا بتك مالك ىلإ

 لقت ال حارص يبرع نع ةيبرعلا ةمئأ نم دمتعم ةقث وار جهنلا

 فحل

 ديحوتلا بطخ لصي امنيح هنكلو '''«نيلئاق ىلع
 تايآ نم ضيف ةغالبلا جهن باتك يفف..» :لوقي

 لغتشم لك ةسارد هب عسّنتت ةيهلإلا ةمكحلاو ديحوتلا

 ككشت امبرو ءديحوتلا ةمكحو هيلأتلا لوصأو دئاقعلاب

 ةغيصلا ةبلغل مامإلا ىلإ اهضعب ةبسن يف ثحابلا
 يتلا تاحلطصملاو ءارآلاب اهجازتماو اهيلع ةيفسلفلا

 ةيقيرغإلا بتكلا ةمجرت نم كلذ دعب تسبتقا
 عئابطلاو دادضألا ىلع مالكلا اميس ال ؛ةيمجعألاو

 يذلا نكلو «تافصاوملاو تافصلاو دودحلاو مدعلاو

 يف وأ مامإلا ىلإ هتبسن يف كشي الو ثحابلا هؤرقي
 نيلئاقلا يأر قيقحتل فاو طسق «هيلإ هتبسن زاوج
 هارن اذكهو .2"”«مالكلا ملع رامضم يف مامإلا قبسب

 نع ةغللا لهأ ضعب هيوري اًمع رابتعالاو لوبقلا يف هتياور

 توفص يكز دمحأ بهذو .برعلا نم هوحنو سيقلا ئرما
 ىلع صاتعي تايرظن تسيل همكحو ة«تتظ مامإلا مالك نأ ىلإ

 .رطاخ حدكو نهذ دك ىلإ اهسرد يف رفتفيو ءاهمهف ثحابلا
 برقأ نم حورلاب جزتمت «ةلسرم ةغئاس مكح اهنأ الإ مهللا

 ةبه ديسلا لاقو .ءانع وأ لّمعت نود بلقلا ىلإ بدتو «قيرط
 دق نيآلاو فيكلا لثم ظافلأ تناك اذإ هنأ يناتسرهشلا نيدلا

 اودجو دق اونوكي نأ نم عنمي الف نيرخأتملا دنع تدرو

 لبق نم تاحالطصالا اوراتخا» مهف يقع هدنع اهلوصأ

 «يلع مامإلا مالك يف اهئدابمب اوسنأتسا امدعب ءنيألاو فيكلا

 .«تاحلطصملا هذه ررهظ دعب مامإلا ىلإ بسن مالكلا نأ ال

 يف دجن ال اننأ وهو رخآ ليلدب يناتسرهشلا دهشتسيو
 (يه ام) نم ةتوحنملا ةيهاملا لثم ثاملك تع همالك

 يلويهلاو (هنأ) نم ةتوحنملا ةينألاو (مل) نم ةتوحنملا ةيمللاو
 ءامكح تاحلطصم نم كلذ لاثمأو (يه نم) ةتوحنملا

 جهن» قابس نم تسيل تاملكلا هذه لثم نكلو ؛مالسإلا

 .«ةيدجسعلا هلمج# نم الو «ةغالبلا

 )١( ؛«توريب ؛يلع مامإلا ةيرقبع :داقعلا دومحم سابع 2١9517
 عضو يف مامإلا ةيقبسأ لوح داقعلا يأرل ًاديكأتو ,.14960 ص
 هباتك يف ىضنرملا ديسلا لوق درون «مالكلا ملع لئاسم لوصأ

 نم ةذوخأم لدعلاو ديحوتلا لوصأ نأ ملعا» : لرقي «يلامألا»

 نم نمضتت اهنإف ءهبطخو هيلع هللا تاولص نيئمؤملا ريمأ مالك
 يف روثأملا لمأت نمو «هءارو ةياغ الو هيلع ةدايز ال ام كلذ

 هدعي نم نوملكتملا بهسأ ام عيمج نأ ملع همالك يف كلذ

 كلتل حرشو لمجلا كلتل ليصفت وه امنإ ءهعمجو هفينصت يف
 ص ء١ ج) ؛لوصألا 548(.



 "ا

 بهذي ال هنكلو ةهبشلا ذر نع مج بدأب رذتعي
 هدصقن ام اذهو .ةضرغملا سوفنلا باحصأ بهذم

 ثيح نم جهنلا صوصن صحف ىلإ ةجاحلا نم
 .يعامتجالاو يركفلا اهرصع عقاوو ينمزلا اهقايس

 مل نإو جهنملا اذه تارامإ ديدحلا يبأ نبا دنع دجنو

 رودص ةيعطقب هناميإ نأ ودبيو .اهاوس ام ىلإ اهدعتي

 يف قارغتسالا نع هتفقوأ نينمؤملا ريمأ نع جهنلا

 (ةميق يتداهشل تناك اذإ) هل دهشأو ةلأسملا قيقحت

 حرش يف وهف «ةمهملا هذه زاجنإ ىلع ةّماتلا ةيلباقلاب

 يف «ةمامه» ةملك دنع فقوتي ةقباسلا ةبطخلا

 دّنف دقف «اهيف برطضا سفن ةمامه الو : هلكت هلوق

 :لاقف ءةّمهلا ىنعمب ةمامهلا نأ لوقي يذلا يأرلا

 ىنعمب ةمامهلا لامعتسا اهيف انفرع ام ةيبرعلا ةغللاو"

 حتفلاو رسكلاب ةمّهلاو ةمهلا هانفرع يذلاو ءةمهلا

 ىلع ينبم رمألا اذهب يل مامه ال لوقتو ةمهملاو
 دنع ةروهشم ةيحالطصا ةظفل اهنكلو ماطقك رسكلا

 :لاقف ءحالطصالا اذه ديدحلا يبأ نبا حرشو ؛اهلهأ

 قارولا ىسيع وبأو «تالاقملا باتك» يف ناقرز ىكح»

 يخلبلا مساقلا وبأ انخيش هركذو ىسوم نب نسحلاو
 مظعألا رونلا نأ ةيونثلا نع ًاضيأ «تالاقملا» هباتك يف

 ةراغإلاو ةملظلا وزغ يف هتدارإو همئازع تبرطضا

 ةمامهلا يهو ةعطق هتاذ نم تجرخف ءاهيلع

 ءاهل ةيزاغ ةملظلا تطلاخف هسفن يف ةبرطضملا

 هنيبو اهنيب تلاحو مظعألا رونلا نم ةملظلا اهتعطتقاف

 اهعطتقاف مظعألا رونلل ةيزاغ ةملظلا ةمامه تجرخو

 تجزتماو هئازجأب اهجزمو ةملظلا نع مظعألا رونلا
 ناتمامهلا تلاز ام مث ًاضيأ ةملظلا ءازجأب رونلا ةمامه

 اذهو اذه ءازجأب ناتجزتمم امهو ناينادتتو نابراقتت

 هبشي اذهو) «سوسحملا ملاعلا اذه امهنم ىنبنا ىتح

 يبأ نبا ريسفت مص اذإو (ةيكيتكلايادلا ةغيصلا

 ةقيقد ةفرعم ىلع هنكظ مامإلا نوكي ءديدحلا

 .هيلع ةقباسلا كلتو هنامز يف ةدوجوملا تالاقملاب

 اهنأ ىلع اهريسفتب يفتكن نأ نكمي ال ةفرعملا هذهو

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبنا قيقحت

 ال ةفيقوت ةلاح ىلإ لصن اننأ ذإ :'''ةيندل ةفرعم

 مزلن نأ انل نكمي الو ةهج نم اهزواجت عيطتسن

 دنع مالكلا ملع ءانب ةداعإ بّجوتي اذلو ءاهب نيبصانلا

 ام ريغ يراضح يخيرات قايس يف ةكقت يلع مامإلا

 انه يغبنتو ءاهلامجإب رومألا قرط نم هيلع انفراعت
 ىفسلفلاو ىخيراتلا ثحبلاو صّصختلاو ةّقدلا ةاعارم

 هرحص ندير بقارتا لربع ةرطع داتا قسحلا
 يفارغجلا اهذوفن ةطراخ ريغتو اهطوبهو تاراضحلا

 نايدألاو قرفلا روهظو اهيف ركفلا زكارم لاقتناو
 .رخآلا ضعبلا اهضعب عم اهعارطصاو

 يف ةمدقتملا ةهبشلا ىلع ّدرلل انه ةصرفلا زهتننو

 نأ وه دئاسلا يأرلاف «حرتقملا قيقحتلا جهنم ءوض

 نم يناثلا فصنلا دودح يف تأشن مالكلا ملع تايادب

 هتايادب طبري مهّلجو .2"”لوألا يرجهلا نرقلا
 (ةيربجلا بهذم) ناوفص نب مهجلا : لثم صاخشأب

 (ةيردقلا بهذم) يقشمدلا ناليغو ينهجلا دبعمو
 الا بهدم فضلا نب محم نن نحلاو

 ملع يف ةيمامإلا يأر يحبص دومحم دمحأ روتكدلا صخل قلل

 ًايبسك مهملع سيلا هلوقب «ةيعيش رداصم ىلع ًادمتعم «ةمئألا

 كلذ نأل بسحف ًايرطف الو «ميلعتلا ىلإ جاتحي كلذ نأل
 ًادبع هللا راتخا اذإف «يندل يرظن امنإو تايهيدبلا ىلع ًافقو

 الف ًاماهلإ ملعلا همهلأو ةمكحلا عيباني هبلق عدوأو هافطصاو

 قفوم وه امنإ .باوصلا هجو يف راتحي الو باوج يف يعي
 ةمامإلا ةيرظن) «راثعلاو للزلاو أطخلا نم نمأ دق مهلم ددسم

 راد «ةديقعلل يفسلف ليلحت ءةيرشع ينثالا ةعيشلا ىدل

 روتكدلا ركذيو ١111(. ص 5.١979 ء.رصمب فراعملا

 ةيمامإلا . دنع ةيبرتلا خيرات» هباتك يف ضايفلا هللا دبع

 يف اوسرد كلت ةمئألا ضعب نأ «ةعيشلا نم مهفالسأو

 اذه ىلع لكشأو ( 6 ص) نايبصلا ةيقب عم ةفورعم بيتاتك

 مامإلا ملع ةيضق يف ٌقدأ ًاقيقحت يعدتسي اذهو داقتعالا

 .ةيندل مأ ةيبسك اهنوكو

 يف يفسلفلا ركفلا خيرات :ناّير وبأ يلع دمحم روتكدلا (؟)

 191“ ا ط .توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد ءمالسإلا

 , باتكلا نم سداسلا لصفلا

 ةقرفلاو» يرعشألا لاق اذلو «ًاضيأ ةئجرملا ىلإ ناليغ بسني (1)

 تاللاقم) :ناليغ باحصأ ةيناليغلا ةئجرملا نم ةعباسلا



 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبن» قيقحت

 فصنلل ةيلقعلا كرادملا نيثحابلا نم دحأ فصني الو

 ىف قزارلا دبع ىفطصم ىوس «نرقلا كلذ نم لوألا

 1 يذلاو «ةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتل ديهمت» هباتك

 نم أشن نيملسملا دنع يلقعلا رظنلا نأ يف لوقلا

 يأرلا لامعتسا يف عّسوتلاو يهقفلا ثحبلا

 «تاقيقحتلاو ثوحبلا هذه لمهتو .2''”سايقلاو

 ةأشن يف هلكت يلع مامإلا رود ءرسفم ريغ لكشبو
 هيلإ ليميام مغر ءهنم هعقوم ىتح وأ مالكلا ملع

 .هريغ يفو هيف هتناكمب ةماع تاحيرصت نم نوخرؤملا

 ًارفوتم نكي مل همالك نم عومجملا نأ نم يتأي كلذ لعلو
 نم ًاضيأ يتأي هنأ امك .هنم بيرق دهع يف وأ هرصع يف
 ثحبلا نأل ءدجلا ذخأم اهذخأ مدعو 20 كشلا

 يف ؛ًانكمم ىتح وأ «ًارفوتم نكي مل مهرظن يف يمالكلا
 .يأرلا اذه سكع ىلإ انه بهذن اننكلو . نيدشارلا ةرتف

 نينمؤملا ريمأ مالك نأ وه هلوقن نأ ديرن ام ةصالخو

 اهشاع يتلا ةرتفلا سيياقمب نكمم هنامز يف ةيئغ يلع

 ىف هدقتعن اّمع رظنلا ضغب ءاهيف لقنت ىتلا دالبلاو

 1 طافت ةذعب ف لوقلا صفو: وكط هعيش

 دنع ةيلقعلا ةايحلا نأ رّوصت ناهذألا ىلع بلغي ١

 يف «مهدنع يه املثم ءاوسلا ىلع تناك «برعلا ريغ

 رظنلا نم ةيلاخ اهلعجي اذهو .مالسإلا روهظ لوأ
 هباتك يف يريلوأ عضو دقو .ةفسلفلاو ةمكحلاو يلقعلا

 ًاقيقد ًافصو '"'«برعلا ىلإ يقيرغإلا ملعلا لقتنا فيك»
 دنع قارعلاو رصمو ماشلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا عاضوأل

 نبا اذه رّسف دقو ١175( ص «نيلصملا ..ةالتخاو نييمالسإلا

 نب دمحم نب نسحلاب ةلص ىلع ناليغ لعج نأب ىضترملا
 ىلإ ًاعم نينثالا فاضأو .ءاجراإلا ةيرظن بحاص ةيفنحلا

 .لمألاو ةينملا :رظنا) ةلزتعملا ْنِم ةيناليغلا هدنع ذإ «ةلزتعملا
 ١707(. صو ١75 ص

 )١( ط .قةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتل ديهمت :قزارلا دبع ىفطصم *”.

  955كاف ص

 )١( آ3عإل 0:1عدرإلا 1109+ 0 ععأع ةعلعوع ظهووعل غم 1طع 12

 كلاسم» ناونع تحت ةيبرعلا ىلإ باتكلا مجرت دقو ثءهاظو.
 .«يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةيقيرغإلا ةفاقثلا

 قف

 ًاددع نأ امك .هتلت يتلا ةليلقلا نورقلاو مالسإلا علطم

 دعب ةينانويلا ةفسلفلا ريصم اوشقان '''نيفلؤملا نم
 رصنت رثأ ىلع اهتفسالف ةرجهو نامورلا ديب انيثأ طوقس
 وحن «ةفسلفلا سرادمل هقالغإو ناينتسوج روطاربمألا

 ةفورعملا ةيفسلفلا اهتسردم سيسأتو رصمب ةيردنكسإلا

 نوهبأي ال نامورلا ناك دقو .؟ةثدحملا ةينوطالفألا» ب

 دامع ناك هنأل نوناقلاب ةيانعلا ىلإ نوليميو ةفسلفلاب

 ثادحألا فصو لالخ نمو .ةعساشلا مهتيروطاربمأ

 نأ :يهو «ةيلاتلا ةصالخلا ىلع فقن كلذ ىلع ةيلاتلا

 هاجتاب ةفسالفلا برهف . كلذ دعب رصم اولتحا نامورلا

 ىلعأب عقاوم يهو ؛ةيكاطنأو نارحو نيبيصنو اهرلا
 ةئباصلل ةيملع سرادم تناكو «ًايلاح ايكرتل ةعباتو ماشلا

 مهضعب ناورش ونأ ىرسك مدقتسا دقو .نييحيسملاو

 سوقسمد مهنم نوخرؤملا ركذيو ؛نئادملا ىلإ
 ةسردم مهتذمالتلو مهل سسأ هنا مث . ""”سويقلبمسو

 سداسلا نرقلا فصتنم يف زاوهألا يف روباشي دنج

 عاقب فلتخم نم ءامكحلاو ءاملعلاب اهدوزو يداليملا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ةسردملا هذه تدفر دقو . ضرألا

 تمّئص دقو .ءابطألاو نييكلفلاو نيمجرتملاب دعب اميف

 انينعي يذلاو . ةيردنكسإلا ةسردم ءوض ىلع ةسردملا

 دهعلاب اهلاصتا وه ىربكلا ةيفسلفلا ةرودلا هذه نم

 هباتك يف يطفقلاف .ًاديدحت يبرعلا رصنعلابو يمالسإلا

 صاعلا نب ورمع ءاقتلا نع اربخ دروي «ءامكحلا خيرات»

 حاّرش نم وهو (سنوبوليف انحوي) يوحنلا ىيحيب

 «ملاعلا ةيلزأ ةركف ىلع در يحيسم يتوهالو وطسرأ
 يطفقلا لوقي .ًارصم نيملسملا لوخد دنع كلذ ناكو

 هعضوم فرع دقو «ءصاعلا نب ورمع ىلع لخد هنأ»

 همركأف «ىراصنلا عم هل ىرج امو هداقتعاو ملعلا نم

 ثيلثتلا لاطبإ يف همالك عمسو .ًاعضوم هل ىأرو ورمع

 )١( طءاعرذن ةقق10116 280 1ع : لاثملا ليبس ىلع رظنا .8.[
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 هب نتفف رهدلا ءاضقنا يف همالك عمسو ؛هبجعأف

 مل يتلا هظافلأ نم عمسو ةيقطنملا هججح نم دهاشو

 لاه ضب هسا اك ةيررعلل نكي

 يه ةريحلا نإف ءاهب يبرعلا رصنعلا لاصتا امأو

 .مالسإلا دعب هراوج ىلإ ةفوكلا تكشنأ يذلا عضوملا

 ةدقعملا ةيركفلا ةعيبطلاب يحوت ةريحلا خيرات ةساردو

 حتفلا نمز قارعلا اهيلع ناك يتلا ةرّوطتملاو

 :لئابق ثالث مهو .ءبرع ةريحلا لهأف ؛يمالسإلا

 ماقأ يأ خنت نم قتشم خونتو .فالحألاو ةدابعو خونت

 برعلا نوطب نم ىتش لئابق ةدابعو ءضرألا يف

 «ّيدابع مهيلإ ةبسنلاو ةريحلاب ةينارصنلا ىلع اوعمتجا
 مه فالحألاو ؛مهتدابعل اهب اوزبن ةملك يه ليقو

 نم اونوكي ملو مهيف اولزنو ةريحلا لهأب اوقحل نيذلا
 نوثدحي برعلا نم سان ناكو .دابعلا الو ربولا خونت
 نوجرخيف ةشيعملا مهب قيضت وأ ثادحألا مهموق يف

 ةريحلا لهأ ناكو .'"”ةريحلا نولزنيو قارعلا فير ىلإ

 ركفلا يف تاسارد :يرخف دجام روتكدلا باتك نم اذه انذخأ )١(

 وهو 77" ص 601987 ا ط ءراهنلا راد ءتوريب ؛«يبرعلا

 ىلإ يوحنملا .نيتتي .ءاقب ةلاتساب كيو يطققلا رس فمش
 دروت بدألا بتك نإف لاح ةيأ ىلعو ؛صاعلا نب ورمع نامز

 اوفرع برعلا نأب يحوي امم يوحنلا ىيحي نع ةقّرفتم ًارابخأ
 كرتأو .«سنوبوليف انحوي) نكي مل نإو ؛مسالا اذهب ًاصخش

 باعيتسا ىلع بلاط يبأ نب يلع ةردق يف مكحي نأ ئراقلل

 نم اهعمس امدنع اهاعو دق ورمع ناك اذإ «نانويلا تالوقم

 :رعاشلا لوق اهعمجي نيلجرلا نيب ةنزاوملاو .يوحنلا ىيحي
 ةجراخبًارمع تدف نإاهتيلو

 رشبلا نم تءاش نمب ًايلع تدف

 0انذألا/ .ظهاطماعأتم: انزع آجالمودأنعغ آ0عء آمطصألعم ذم ثع- (؟١)

 لوو, ظععالتر 1599, 8.

 ١7١. ص .نودلخ نبا ةمدقم ىلع ردصملا اذه دمتعا دقو

 2.5 ج «.نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :ًاضيأ رظناو

 لوأ ناكف» :يومحلا لوقي ةريحلا خيرات لوحو .7954 ص

 توم دعب ةريحلا تبرخ مث رصْن تخب نمز يف ةريحلا ةرامع

 ملا ةلس نيسمخو ةنس ةيامسمخ رابنألا ترّمعو رّصن تخب
 انكسم اهايإ هذاختاب يدع نب ورمع نمز ىف ةريحلا ترّمع

 نأأ قلإ: هلم نيتك اعيفنو اة ةنامسمح ةريحللا «ترعكف
 1 .(م.) «نوململا اهلزنو ةفوكلا ترمع

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبم» قيقحت

 نّود نم لوأ اوناك» مهف ةباتكلاو ةءارقلاب ملع ىلع

 ءارعش ناكو هرذنملا لآ مايأ كلذ ناكو ءهبتكو رعشلا

 ةغبانلاو ىشعألا لثم ءمهيلع نودفي ةيلهاجلا

 نب ورمعو مزاح يبأ نب رشبو ءصربألا نب ديبعو

 ةقفرطو «.سملتملاو .ةرلح نب ثراحلاو موثك

 لهأ نم مهباتك نورمأي رذنملا لآ ناكو .مهريغو

 .''"(مهنع سانلا ذخأف «مهراعشأ اوبتكي نأ ةريحلا

 لوأ ناكو «ةينارصنلا ةنايدلا ةريحلا كولم قنتعا» دقو

 يف اهراشتنا ىلإ ةنايدلا هذه مهقانتعا ىَدأ دقو .ةلودلا

 سرفلا كولم نم ًاعيجشتو ًافطع يقل يذلا يروطسنلا

 . 7 ةيطتزيتلا ةسنكلا ةعيضزاعمل

 اهثروأ دق ةهج نم نييلبابلاب ةريحلا لاصتا نإ
 تاقبط» هباتك يف دعاص نبا كلذب دهش امك ؛مهمرلع

 اهلعج ىرخأ ةهج نم ةرطاسنلا ريثأت نأ امك ."”ممألا

 ءالؤه ناك دقف «ةينانويلا ةفسلفلا تارايت ىلع ةحوتفم

 يف ةرشتنملا ةيحيسملل ًافالخ ؛يلقعلا رظنلا ىلإ نوليمي

 ةينميلاو ةيزاجحلا لئابقلا ضعبو ةيبرعلا ةريزجلا لخاد
 ليمتو حيسملا ديسلل ةدحاو ةعيبطب دقتعت تناك يتلاو

 ةيطنزيبلا ةسينكلا نع نوفلتخي ًاضيأ اوناكو . ةنبهرلا ىلإ

 خيراتب رهاوجلا ندعم :قارعلا نب دمحم نب نامعن خيشلا )000

 «ناتسكاب « هللا ديمح دمحم .د قيقحت «رئازجلاو ةرصبلا

 نبا نع ًالقن شماهلا يف ققحملا لوقيو .17 ص .141
 ىلع تفشتكا راعشألا هذه ضعب نأ ؛«برعلا ناسل» يف روظنم

 نامعنلا رصق تحت ةنوفدم تناكو ديبع يبأ نب راتخملا دي

 .ضيبألا رصقلاب فورعملا

 .8 ص .يومألا رصعلا يف قارعلا :يوارلا ليعامسإ تباث (؟)

 سويروطسنأ عابتأ ةرطاسنلا» نأ شماهلا يف فلؤملا لوقيو

 ةعيبط يف يار هلو ءم6 ةنس ىفرتملا سشعرم ةنيدم نم

 ناسنإلا مونقأ (نيمونقأ نيتعيبط حيسملل لعجف .حيسملا

 ًارشب تدلو رشب يه ميرم نأ ركذو «ةملكلا هللا مونقأو عوسي

 .«طقف هلإلا بألا ةيحان نم هلإ وه يذلا حيسملا وه

 ءنارلع وب ديبعلا ةايح قيقحت ءممألا تاقبط :دعاص نبا (5)

 56 6 ص 1مم «توريب



 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبن» قيقحت

 ديسلا قحب ًافيدجتو ةقطره مهتلوقم يف ىرت تناك يتلا
 سرفلا دافتساو .مهداهطضا ىلإ اهاعد امم ؛حيسملا

 ناكو .نييروطسنلا ىلع مهفطع اودبأف ةصرفلا هذه نم

 مهتفسلفو نانويلا بتك نيبيصن يف اوسرد دق ءالؤه

 ةريحلا تراصو .ةينايرسلا ىلإ وطسرأ بتك اومجرتو
 مهضعب نأ امك «نيبيصن نم مهجارخإ دعب مهل أرقم
 توكلا لمشت يتلا طساو عقوم) ركسك ىلإ راص

 فطع ةّلظم تحت مهضعب لقتناو . '"ًايلاح ةرامعلاو

 ةفسلفلا سيردت يف اوكراشف روباشي دنج ىلإ سرفلا

 ةفسلفلل ازكرم قارعلا بونج ةقطنم نم اولعجو ةينانويلا
 تامجرتلا اذه تيقب دقو .ةينايرس ةمجرتب ةينانويلا
 تامجرت نإ رزلاف ركذيو .ةرخأتم ةرتف ىتح ةدمتعم

 روهظل براقم نمز يف تّمت يتلاو ةينايرسلا ىلإ وطسرأ

 نمو .يرجهلا عبارلا نرقلا ىتح ةلمعتسم تيقب مالسإلا

 قحسإ نب نينح لثم نومجرتم رهظي فوس ةريحلا

 نم ةلصّتم ةلسلسب عمسن اننإ مث .امهريغو قاحسإو
 وطسرأ ةمجرت ىلع صرحت ةفوكلا يف نايرسلا ءاملع
 .'"”بيرقت لوألا يرجهلا نرقلا ةياهن ىتح هسيردتو

 ال اذهف «ةينايرسلا يه ةباتكلاو سيردتلا ةغل نأ مغرو

 ذإ نيسردملا ءالؤهب رشابملا ةريحلا برع رثأت دعبتسي
 ةريحلا ترهتشاو .مهتريدأو مهسئانك يف مهيظعاو اوناك

 دارفأو ةرذانملا كولم اهانتبا اهضعبو "”تارايدلا ةرثكب

 1*0ءومال, م.65. )١(

 11ةادعع, م.69. )١(

 هتنب يذلا ريدلا ةهجاو ىلع ثراحلا تني دنه هتبتك ام :رظنا (©)

 تني دنه ةعيبلا هذه تنب) «ىريكلا دنه ريد» ب فورعملا وهو

 كلملا مأو كالمألا تنب ةكلملا رجح نب ورمع نب ثراحلا
 كلم يف هديبع تنيو هدبع مأو حيسملا ُهَمَأ رذنملا نب ورمع

 فقسالا ميرفأ رام نمز يف ناورش ونأ ورسخ كالمالا كلم

 اهيلع مخرتيو اهتئيطخ رفغي ريدلا اذه هل تنب يذلا هلإلاف

 عم هللا نكيلو قحلا ةنامأ ىلإ اهمّوقيو اهب لبقيو اهدلو ىلعو
 ءنادلبلا مجعم :يومحلا توئاي) «رهاذلا رهدلا اهدلو

 لوح ةريثك ليصافت باتكلا يف دجتو ل9١ ص 27 ج

 جرف يبأل «تارايدلا» باتك يف كلذكو «تارايدلا

 . (يناهبصألا

 فمن

 اهضعب ىلع تكرت يتلا تاباتكلا نم رهظيو ؛مهلئاوع
 يلاتلابو «ةيروطسنلا ةيحيسملاب ةرذانملا ناميإ قمع

 ةيمالكلا تالضعملاو ينانويلا ركفلا قافآ ىلع مهحاتفنا

 رسفي اذهو .مالسإلا نمز يف ددجنتس يتلا ةيحيسملا

 اهيف قرفلا روهظ ةرثكو دعب اميف ةفوكلل ةدّقعملا ةعيبطلا
 يبأ نب ىلعل ءالولاب نانيدت امهالكو «نئادملا يفو

 سيلف ؛يركفلاو يسايسلا هطخ عم نالعافتتو بلاط

 يركفلا امهعقاوب يعو ىلع ًاضيأ وه نوكي نأ ًادعبتسم
 , هعم ًالعافتمو

 يف ؛ديدحتلاب ةريحلا ةئيب ىلع قدصي اذه لكو
 رصعلا يف هريثأت ذتما دقو .مالسإلا ىلع ةقباسلا ةرتفلا

 نم ةينايرس صوصن ىلع نوثحابلا رثع» دقف يمالسإلا
 اهيفو «قارعلا يف لوألا يمالسإلا دهعلا تافلخم

 نع تمّلكت يتلا نآرقلا روس ضعبل تامجرت

 وزغ علطم يف مهتغل ىلإ نايرسلا اهلقن ؛ةيحيسملا

 ("”«اهنومضم اوشقاني يكل نيرهنلا نيب امل نيملسملا
 ةيركفلا تارايتلا نيب يركف لعافت دوجو تبثي اذهو

 نمو .هيلإ دفاولا يمالسإلا ركفلاو قارعلا يف ةدوجوملا

 ةيؤرل عسوأ ًاراطإ راشنلا يماس يلع روتكدلا حرتقي انه

 ركفلاب مهتفرعم لوأو نيملسملا دنع ةفسلفلا تايادب

 نيملكتملا تاباتك يف ظحالن» :لوقيف ينانويلا

 مكحلا نب ماشهو فالعلا ليذهلا لاثمأ نم «لئاوألا

 الوانتو ءةينانويلا ةفسلفلاب ةعساو ةفرعم ءامهريغو

 لاصتالا ةكرح نأ ىلع لدي امم ؛«ةيفسلف تاحلطصمل

 اذه ءمكحلا نب ماشهل ىرن اننإ لب «لبق نم تمت دق
 دقن يف ًاباتك ءركبم نمز يفو «لوألا يعيشلا ملكتملا

 فالعلا ليذهلا يبأل نأ ىرنس اننأ امك ءسيلاط وطسرأ

 ج ؛مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن :راّشنلا يماس يلع .د )١(

 ةملك» اهنأب ةيصونغلا راشنلا فرعيو ٠١8. صو 47 ص ء١

 ىنعم كلذ دعب تذخأ اهنأ ريغ ؛ةفرعملا اهانعم ةينانوي

 ءايلعلا فراعملا ىلإ فشكلا نم عونب لضوتلا وه ًايحالطصا
 سشفنلا ىف ىقلت نأب ًارشابم ًاقّوذت فراعملا كلت قّوذت وه وأ

 «م.ن) ةيلقعلا ةنهربلا وأ لالدتسالا ىلع دنتست الف ءاقلإ

 .(1845 ص



"1 

 ليلد اذه لك نأ . وطسرأل هتفسلف ايانث ىف ًاددعتم ًادقن

 ليف هيل ف رعم يس رع دوا ةيئاتربلا (ةنطيلافلا اذ: ناع عاف

 نم نوخرؤملا اهثحب يتلا ةيمسرلا ةمجرتلا ةكرح
 .'”«اهيحاون فلتخم

 نع تالامتحالا نم ًاددع راّشنلا روتكدلا حرطيو

 ةفسلفلا اهب ترشتنا يتلا ةرشابملا ريغ ىرخألا قرطلا

 انيأر ىف لمشت ىتلاو «ةيمالسإلا طاسوألا ىف ةينانويلا

 هذه و امأ» ليام اهم «مالسإلا 58 ةلحرم

 نيملكتملا نيب ةيوفشلا تاشقانملا وهف «تالامتحالا

 ملاعلا يف مهسئانك ةثينملا ةسينكلا لاجر نيبو

 .ةحلسألا لدابتو ءارآلا لدابت ثدح دقو . يمالسإلا

 ىلع ددرت نم نيملسملا نم نوكي نأ :ىناثلا لامتحالاو

 - ةريدألاو ستاتكلاب ةقسلملا سزادملا_ «لوكسالا»
 نأ :ثلاثلا لامتحالاو . ةفسلفلا نم ءازجأ فرع دقو

 امنإ ةينانويلا ةفسلفلاب لئاوألا نيملسملا ةفرعم نوكت

 لمحت ةيصونغلا تناك دقو ؛ةيصونغلا قيرط نع تّمت
 ةفسلفلا رصانع نم ًاريثك اهتفسلف قامعأ يف
 ك1

 «ةريحلا ةئيب نع ثيدحلا متخن نأ لبق انتوفي الو

 يف ديدحلا يبأ نبا يأر درون نأ ءماع هجوب قارعلاو

 تلاز ام قارعلا ةنيطو» :لوقي ذإ «ةغالبلا جهنل هحرش

 بهاذملاو ةبيجعلا لحنلا باحصأو ءاوهألا بابرأ تبنت

 رظنو قيقدتو رصب لهأ ميلقإلا اذه لهأو .ةعيدبلا
 .بهاذملا يف ةضرتعم هبشو دئاقعلاو ءارآلا نع ثحبو

 ناصيدو ينام لثم ةرساكألا مايأ يف مهنم ناك دقو

 الو «ةنيطلا هذه زاجحلا ةنيط تسيلو ؛مهريغو كدزمو

 نم مهيف نكي ملو . .ناهذألا هذه زاجحلا لهأ ناهذأ

 الو .لدجو رظن بحاص الو فوسليف الو ميكح لبق

 هللا دبع خيشلا راشأو .'””«ةلحن عدتبم الو «ةهبش عقوم

 مامإلا نأ ىلإ «ةغالبلا جهن رداصم» هباتك يف ةمعن

 .هسفن قباسلا ردصملا )١(

 .هسفن قباسلا ردصملا )١(

 .5ا09 ص ع7 ج «ةغالبلا جهن حرش :ديدحلا يبأ نبا (؟)

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جهن» قيقحت

 وهو .ةفوكلا ةصاخبو قارعلا نكس دق هلك يلع

 ةينادلكلاو ةينايرسلاو ةيسرافلا راكفألا طبهم كاذموي

 راكفألاو ةيناصيدلا لئوم تناك يتلا ةرصبلا ةصاخبو

 دنج ةسردم ريثأتب اهيف تشاع ىتلا ةيروطسنلاو ةيدنهلا
 1 00 ١

 . ؟روباشي

 مهل تناك برعلا نإف ؛مدقت ام ىلإ ةفاضإلابو -"

 لبق شعم تتناك ىعلا عاتايدلا «تددتعمب قرع

 ةميسوعسلا ب ناجلار عاشو ارزلا نسخ الابز مكاسإلا
 هنع مالكلا انلصف يذلا يروطسنلا اهيعرفب ةيحيسملاو

 لامش نم تّدتما يتلا (ةدحوملا) ةيتسفونوملاو ًافلاس

 ًاضيأ اوفرعو .ةيدوهيلا كلذكو نميلا ىلإ ماشلا دالب

 يف أرقنو .ةنايد لك اهيلع تلمتشا يتلا تالاقملا

 ىتلا لئابقلل ادادعت ظحاجلل «ىراصنلا ىلع درلا» ةلاسر

 برغل نإ» «لوقي + ةيدرتيتلار:ةئناريصنلا ىلع كنك
 )رضم لإ ؛ةبلاغ اهيلعو «ةيشاف اهيف ةينارصنلا تناك
 «ةيسوجم الو ةيدوهي اهيلع بلغت ملف (لامشلا برع

 . "”«ةريحلا اولزن مهنم موق الإ ةينارصنلاا هيف شفت ملو
 ذإ ءركذ اًمم عسوأ اهدجن لئابقلا ددعي امنيح هنكلو

 ىلع .اهلئابقو برعلا كولم ىلع ةينارصنلا تبلغا
 ءيطو ؛نارجنب بعك نب ثراحلاو ؛ناسغو ءمخل

 ةعيبر يف ترهظ مث ءةفورعم ءايحأو ةريثك لئابق يف
 لآ يف مث ءركب ءانفإو سيقلا دبعو بلغت ىلع تبلغتف
 ةيدوهيلا تسيلو مالسإلا ءاجو .ةصاخ نيدجلا يذ

 «ةيناميلا نم سان نم ناك ام الإ «ةليبق ىلع ةبلاغب

 ةيدوهيلا مظعمو «ةعيبرو دايأ عيمج نم ةريسي ذبنو

 يف «ىرقلا يداوو ءاميتو ريمحو برثيب تناك امنإ
 روتكدلا لقن دقو ."”«برعلا نود نوراه دلو

 ص 2191/5 «توريب «ةغالبلا جهن رداصم :ةمعن هللا دبع )١(
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 دبع قيقحت .ظحاجلا لئاسر ءىراصنلا ىلع درلا ةلاسر ()

 219109 ءةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم «:نوراه دمحم مالسلا

 5١ صو 7١5 ص .4 جوا# جا

 .هسفن قباسلا ردصملا (*)



 ديدج جهنم حارتقاو ؛ةغالبلا جبنا قيقحت

 اوفرع برعلا نأ يزيرقملاو يبوقعيلا نع ''”راشنلا

 ضعب ةرواجم ىلإ اهايزعأو ةيسوجملا ةيونثلاو ةقدنزلا

 نايفس ابأ نأ ىلع يزيرقملا صئيو .سرفلل برعلا
 هنأب هتقدنز ىلع دهشتسيو ««ًاقيدنز ةيلهاجلا يف ناك»
 هعم مالزألا تناكو» كيو هللا لوسر عم ًانينح دهش

 :لاقف ءهتفالخ يف نامثع ىلع لخد هنأو «اهب مسقتسي

 اهردأف .يدعو ميت دعب كيلإ (ةفالخلا) تراص دقو»

 الو كلملا وه امنإف ؛«ةيمأ ينب اهداتوأ لعجاو ؛ةركلاك

 .«ران الو ةنج ام يردأ

 «ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع» باتك يف دجنو

 ةلاخ نبا وهو «ثراحلا نب رضنلا نأ ؛ةعبيصأ يبأ نبال
 يتلا تايبألل روهشم يبنلا دي ىلع هلتق ُرْمَأَو ٠ كل يبنلا
 ,""ريسلا لهأ اهدروأ دقو يبنلا اهيف بتاعت هتخأ اهتلاق

 «بطلا يف ةرواحملا» باتك هلو ًابيبط ناك رضنلا دلاو نأ

 ونأو) ناورش ونأ ىرسك عم هتارواحم ىلع لمتشي

 رضنلا نأو .(روباشي دنج ةسردمل ًايعار ناك ناورش
 دالبلا يف رفاس دقو» هما ىلإ نبا لوقي امك ءهسفن

 اهريغو ةكمب ءاملعلاو لضافألا عم عمتجاو هيبأك ًاضيأ

 يف يديحوتلا لوقيو ١98. ص ء.قباس ردصم ءراشنلا )١(

 تناك ةينارصنلا نإف برعلا نايدأ امأو» :ةرئاخذلاو رئاصبلا»

 ريمح يف تناك ةيدوهيلاو .ةعاضق ضعبو ناسغو ةعيبر يف

 يف ةيسوجملاو ؛«ةدنكو بعك نب ثراحلا ينبو ةنانك ينبو

 نب عرقألاو ةرارز نب بجاحو سدع نب ةرارز مهنم ؛ميمت

 دجنو ١55(. ص .95 ج) «شيرق يف ةقدنزلا تناكو «سباح

 هذخأ دقو «ممألا تاقبط» يف دعاص نبا دنع هسفن صنلا اذه

 اهوذخأ شيرق يف ةقدنزلا تناكو» هيلع فاضأو ةبيتق نبا نع

 ىتح برعلا ىف ةيشاف ناثوألا ةدابع تناكو ةريحلا لهأ نع

 1 ١15(. ص) «مالسإلا ءاج
 :هتلاق امم )١(

 ةبيجن لسن تنألو دمحمأ

 قرعم لحف لحفلاو اهموق يف
 امبرو تنئمول كرض ناك ام

 قنحملا ظيغملا وهو ىتفلا ّنم

 ةلزب تذخأ نم برقأ رضنلاو

 قتعيقتع ناك نأمهقحأو

 ؟ اال

 مولعلا نم لصحو لغتشاو ةنهكلاو رابحألا رشاعو
 ةفسلفلا مولع ىلع علطاو ردقلا ةليلج ءايشأ ةميدقلا

 يف هملعي ناك ام اضيأ هيبأ نم ملعتو ةمكحلا ءازجأو

 يف سرد ينانكلا رجبأ نب كلملا دبع نأو ."بطلا

 نأ لبق زيزعلا دبع نب رمع دي ىلع ملسأو ةيردنكسإلا
 سيردتلاب عرشو هتفالخ ءانثأ ءاجو «ةفالخلا هيلإ لصت

 عد» :لئاقلا وهو ء«دالبلا يف لّوجتو ناّرحو ةيكاطنأ يف

 نبا امأو .«كب ىشم ام كئادب شما» : ةئكقت يلع

 ناك دقف «لاثمألا هب برضت يذلا ةيواعم بيبط «لاثأ

 هلتق دقو «مسلاب ةيواعم يئوانم لتق يذلا وهو .ًاينارصن

 هنأ هل تبث نأ دعب ديلولا نب دلاخ نب رجاهملا نب دلاخ

 نم كانه ناك .دلاخ نب نمحرلا دبع همع لتاق وه

 قوذاينو مكح نب ىسيعو يقشمدلا مكح ءابطألا

 طالبلا يف اوناك نيذلا ىراصنلا ءابطألا نم مهريغو

 «مالسإلا ةضراعم يف ءالؤه ضعب ماق دقو ."'”يومألا

 ىلع مالسإلا ةمجاهم يف بتكلا بتريا ناك هنأ هنع

 :277تاوجلاو لاؤسلا ةقيرط

 طالبلا نع فيرط ثحب '" ”يريلوأ قرشتسمللو
 نيذلا نييحيسملل ًاعمجم ناك هنأ هيف ركذي يومألا

 مهنمو ؛مالسإلا نم اورخسو مهتينارصنب اوزتعا
 حدم يف رعش هل يذلا فورعملا رعاشلا يبلغتلا لطخألا

 نب كلملا دبع دهع يف طالبلا رعاش حبصأو ديزي
 طالبلا يف ًارود تبعل ةيحيسم ةلئاع رهشأو .ناورم
 سيول عمج دقو .نوجرس لآ ةلئاع يه .يرمألا

 ةينارصنلا ءارزو» هباتك يف مهريس نم ًاضعب وخيش
 لاق «نوجرس نبا» ناونع تحتف ؛«مالسإلا يف اهباّتكو

 ةلودلا اومدخ صاخشأ ةثالث مسالا اذهب لمشف» وخيش

 ةعبطملا .ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويبع :ةعبيصأ يبأ نبا )١(

 11-١17175 ص اماما .ةيبهوملا

 .178 ص .قباس ردصم ؛ناير وبأ )١(

 1١856 ل١1 ص «قباس ردصم «يريلوأ فرف]
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 هنباو ؛نوجرس نبا روصنم :مه .قشمد يف ةيومألا

 نب نوجرس نب روصنم هديفحو «روصنم نب نوجرس
 انحوي سيدقلاب ًأضيأ فرعي يذلا روصنم

 وخيش اهدروي يتلا مهتامجرت يف دجنو .'''«يقشمدلا
 نيذلا كولملاو تامدخلا عونو ءامسألا يف ًابارطضا

 .قدأ لكشب عوضوملا يريلوأ ركذ دقو .مهومدخ
 جارخ ىلع ًالماع ناك ةرسألا ابأ نأ هنم انديفي يذلاو

 هنأ يور ىتح «نيملسملا لبق نم اهحتف ليبق قشمد
 ماع ديلولا نب دلاخ ىلإ اهحيتافم ملس يذلا وه
 «هتفيظو يف يقبأ «ةرادإلا نوؤشب هتفرعملو .م.0

 نيذلا نيينيطنزيبلا نيفظوملا نم هب سأب ال ددع نأش

 نأ يربطلا ركذو .يمالسإلا مكحلا تحت ءاقبلا اوضترا

 هبتاك» يمورلا روصنم نب نوجرس رّيص ةيواعم

 لونان ديزي راتبا ىذلا يلب وهز :«هربأ جامو
 .دايز نب هللا ديبع اهيلع يلوُي نأب هيلع راشأف ةفوكلا

 لوأ ةيواعم نب ديزي ناك» هنأ يناغألا بحاص ركذيو

 نينغملا ىوآو ءافلخلا نم مالسإلا يف يهالملا نس نم

 نوجرس اهيلع مداني ناكو رمخلا برشو كتفلا رهظأو
 فرعي ناك اذه نإو .«لطخألاو هالوم ينارصنلا

 ىعسا هنأو .هيلإ ديزي هّمض نأ دعب ؛ديزي ىلوم» ب

 ًابتاك» هيبأ ةافو دعب انحوي هنباو راصو .«ةسينك ءانبب

 هرمأو هرهجو هّرس بحاص ء«هدنع ًامدقتم دلبلا ريمأل
 فصتنم يف هتفيظو نع ىلخت اذه انحوي نأ مث .«هيهنو

 اباس سيدقلا ريد يف بهرتو هتلوهك دهع وأ هرمع
 .مالسإلا ىلع درلا يف هتاباتك ركذ مدقت دقو .نيطسلفب

 ىلع يقب يذلا رابحألا بعك ةجوز نبا نع عمسنو
 رحسلا مولع نييومألل لقنو ةيدوهيلا هتنايد

 )١( مالسإلا يف اهباتكو ةينارصنلا ءارزو :وخيش سيول 777

 ءامور «يعوسبلا ةميشح ليمك بألا هققح ه7 21941

 هالعأ ردصملا ءيريلوأ ًاضيأ رظناو .70 لا ص

 ًاعمجم حبصأ يومألا طالبلا نإ لوقي ثيح (177 ص)

 ىلإ هورجه نيقّتملا نيعرولا نأو ًاينيد نيللحتملا لكل
 .قارعلا

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبم» قيقحت

 نب بهو نم لك رود ىلإ ةفاضإلاب .''”تاميجنتلاو
 ريطاسألا لك الخدأ نيذللا رابحألا بعكو هبنم

 ممألا لاوحأو ةاروتلاب ةفرعملا ناونع تحت ةيليئارسإلا

 ضحعب نع اهتياور دهزلا بتك ىلع بلغيو .ةقباسلا
 ىلإ بسني اهبلغأو مهئامسأل ديدحت نودب دوهيلا داّبعلا

 . نيصخشلا نيذه

 فرع يمالسإلا عمتجملا نأ نوخرؤملا لوقيو

 ممألا لاوحأ نودرسي اوناك نيذلا صاصقلا ةرهاظ

 لئاسملا نم ريثكب شاقنلا ددج امم . ىرخألا تانايدلاو

 تأدتبا ةرهاظلا هذه نإو ءةثوروملا ةيفالخلا ةيدئاقعلا

 نيملسملا نأ ينعي اذهو .2"”نافع نب نامشع مايأ ذنم
 للملاو تانايدلا ءارآب ةفرعم ىلع طقف اونوكي مل

 هذه عم ًاضيأ نوشيعي اوناك امنإو «ىرخألا لحنلاو

 .اهعم شاقنلاو لدجلا نوسراميو تانايدلاو قرفلا

 خيرات كانهو .مدقتملا راشنلا روتكدلا يأر ديؤي اذهو

 شاقنلا اذه دوجو ىلع لدت يتلا ثداوحلا نم ليوط

 ةلاسر ىتحو ِكلَو يبنلل نارجن ىراصن ةلهابم ذنم
 هنن يلع مامإلا باجأ يتلاو ةيواعم ىلإ مورلا
 ا

 ىلإ دوعت تافلؤم دوجو ىلإ لبق نم انرشأ
 لقنيو .انلصي مل اهرمأ نكلو مالسإلا ردص رصع

 باتك نم ًامهم ًاصن قزارلا دبع ىفطصم ذاتسألا

 نع» هفلؤم هيف لوقي «ملعلا نايب عماج رصتخم»
 نعو . .اهدهاعتن أبتك انل نإ : نسحلا لاق ءشمعألا

 «ةّرحلا موي هبتك تقرتحا دق هنأ هيبأ نع ةورع نب ماشه

 يلهأب يبتك يدنع نأ ول تددو :لوقي ناكو

 رابحألا بعك نع لوقيو 3 ص « قباس ردصم .راشنلا )غ2(

 هنأو «تامسلطلاو رحسلاو موجنلا ملع لمحي ناك هنأ هسفن

 ناكو نييمشاهلا ىلع مهتراثإل نييومألا ىدل هذوفن مدختسا

 . ةفوكلا نعلي

 ينثالا ةعيشلا دنع يفلسلا ركفلا :يرباجلا نيسح يلع ()

 .38 ص (0191الال «توريب .تاديوع راد «ةيرشع

 .1897 ص ١ ج «تاراغلا» باتك يف ةلاسرلا صن دجت ()



 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جبم» قيقحن

 ناك ةعيشلا نإ» رخآ عضوم يف لقنيو . ©"”(يلامو

 دقو ."”«هاياضق هيف نإ نولوقي باتك يلع دعب مهيديأب
 ةكرح» اهباتك ىف رعشلا وبأ دنه ةيندرألا ةثحابلا تركذ

 نب ةمحتعلا نأ «ةفركلا يف ئدقتلا ديبع نبا قب راتخملا

 الو .""”اهتءارق ىلع نولبقيو سانلا اهلوادتي ًابتك ةيفنحلا
 ةقلقلا ةرتفلا هذه بتك نع ةيفاك تامولعم رفوت نأ كش

 باتك اهيلإ قّرطت يتلا ثحابملا نم ريثكلا ريني فوس
 .؟ةغالبلا جهن»

 نم اهصالختسا نكمي ةرشابم ريغ ةلدأ كانه 5

 «ثحبلا ةرتف يف ًاصوصخ ةعيشلا ىلإ تليك يتلا مهتلا

 ةيدوهيو ةيسراف رداصم نم مهئارآ لاحتناب اومهتا دقف
 راكفألا نم ددع ىلع طيلخلا اذه يوتحيو .2!”ةيحيسمو

 رصع يف ةيوق ةيركف ةكرح دوجوب مكحت يتلا ةدقعملا
 اذه .نافع نب نامثع نمز اميس ال «نيدشارلا ءافلخلا

 قطنمل ائم ةاشاممو «ةمدقتملا ءارآلا ةّحص ضارتفا ىلع

 بسن دقو .هعبتتسي امبو نولوقي امب مهمازلإل اهباحصأ

 أبس نب هللا دبع ىلإ ةيدهملاو ةعجرلاب لوقلا يرعشألا

 )١( ص ؛قباس ردصم :قازرلا دبع ىفطصم ٠٠١ و5١75,

 ,١1؟و ٠٠١ ص ؛قباس ردصم :قازرلا دبع ىفطصم (؟)

 «ةفوكلا ىف ىفقثلا ديبع ىبأ نبا راتخملا ةكرح :رعشلا وبأ دنه (1)

 نخ ريخلا :ةللؤملا تلقت دقو: 11 نص 1428 ناتع
 هنم دقأتلا تلواح دقو 40 ص :7 ج «بيذهتلا يف رجح

 :هنع الدب تدجوو ةيفنحلا نب دمحم ةمجرت يف هدجأ ملف

 الو يلع نع دنسأ ًادحأ ملعن ال :دينجلا نب ميهاربإ لاق»

 ءركفلا راد «بيذهتلا :رجح نبا) «دمحم دنسأ اًمم حصأ

 يتلا ةعبطلا فالتخا نوكي دقو 1١0( ص 4 ج ,«, 14

 دق وأ ء«ببسلا وه ةفلؤملا ةذاتسألا ةعبط نع اهيلإ تعجر

 .رخآ صخش ةمجرت يف هدورو لالخ نم هيلع ترثع نركت

 نب هللا دبع نب مشاه يأ هدلو ةمجرت يف هيلع رثعأ ملو
 اهثروأ ًابتك مشاه يبأل نأ كانه ركذ نإو كدت يلع نب دمحم

 اهصيخلت دجتو «نيقرشتسملا نم ددع تايرظن روحم وه اذه (4)
 دئاقعلاو قرفلا :ديمحلا دبع نافرع روتكدلا باتك يف

 :ًاضيأ رظناو .57 57 ص ءاوالال ءدادغب ءةيمالسإلا

 «ةعيشلا نم مهفالسأو ةيمامإلا خيرات :ضايف هللا دبع. د

 .57 ص
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 هيلإ بسنيو ."'”بلاط يبأ نب يلع يف اهلعج هنأو
 هرج هيف ناو ىلع ةفانإ ىلع نضنلاب لوقلا يتاتمرهتكلا

 نبا ةيدوهي ىلإ ةمدقتملا راكفألا ءالؤه عجريو .©"اًيِهْلِإ

 ضعب بهذي» :لوقي نم نيرصاعملا نم دجنو .أبس
 .مهئانبأو ةباحصلا نم ًاددع نأ ىلإ نيخرؤملا

 اوعقو دق ةفيذح يبأ نب دمحمو ركب يبأ نب دمحمك

 رصاعم بتاك طيريو ."”«لجرلا اذه ليباحأ يف ًاضيأ

 ىسرافلا كدزم ءارآب لاملا ةيكلم ىف ّرذ ىبأ راكفأ ًاضيأ

 «ءاسنلاو لاملا ةيعويشب لوقي ناك يذلا (م447 )
 سيلو .2''أبس نب هللا دبع اهيلع هفّرعت ةطساو لعجيو

 يتلا ةيصخشلا وأ ءارآلا هذه ىلع درلا عضوم اذه

 0 ا
 .يمالسإ يركف لاجم ىف اهعيوطتو ةقباسلا تانايدلا

 ملع: ىلإ ديفا ةضاخ تاخلطصمةوجو اذه عيشتسيو

 الف «هنيوكت نم اءزج تراصو يمالسإلا مالكلا

 ىف ىرخأ ةيحالطصا ظافلأ دورو هذه ةلاحلاو برغتسي

 ١ . «ةغالبلا جهنا

 بلاط يبأ نب يلع مكح ةرتف انذخأ اذإو 5

 ةيدئاقعلا ةيركفلا ءارآلاب ّجعت اهدجن فوسف ءاهتاذ

 )١( ص «نييمالسإلا تالاقم :يرعشاألا ١6.

 قيقحت «لحنلاو للملا :يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم (؟)
 2١ ج ءتء.د «توريب .ةفرعملا راد «يناليك دبس دمحم

 ١714. ص

 .38 ص «قباس ردصم ءراشنلا ()

 .484 ص .قباس ردصم ؛ناير وبأ (؟)

 :يف ةيخيرات ةيحان نم أبس نب هللا دبع ةيصخش قيقحت عجار (5)

 زيزعلا دبع. د .أبس نب هللا دبع :يركسعلا ىضترم ديسلا

 ةيخيراتلا تاياورلل ةسارد ءأبس نب هللا دبع :يبالهلا حلاص

 /بادآلا ةيلك تايلوح «تيوكلا ةعماج ؛ةنتفلا ىف هرود نع

 /تيوكلا /نوعبرألاو ةسماخلا ةلاسرلا /ةنماثلا ةيلوحلا

 ءارآلا براضتو قرفلا يخرؤم تافالتخا لوحو 41/

 نيرخأتملا قالتخا نم اهنوكو أبس نب هللا دبع ىلإ ةبوسنملا
 وبأ دنه :عجار ةعيشلا ةالغ ىلإ ةبوسملا ءارآلا قيقحتو

 لصألا يف باتكلاو ء«ديبع يبأ نب راتخملا ةكرح :رعشلا

 .يرودلا زيزعلا دبع روتكدلا فارشإ تحت ريتسجام ةحورطأ
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 وه امك ؛قرفلا روهظ ةرم لوأل تدهشو ؛ةيسايسلاو
 ركسعم نم ةقرفلا هذه تجرخ دقو .جراوخلا عم لاحلا

 ضعب ىلع وأ هيلع اهتداق ضعب ذملتن نأ دعب يلع
 ءالؤه بستنيو .ةقرازألا «ءجراوخلا قرف نمف . هباحصأ

 ناك» هنأ هرابخأ يف دجن يذلا قرزألا نب عفان ىلإ

 هلف ؛هلأسيف سابع نب هللا دبع عجتني قرزألا نب عفان

 يف هيلإ عجر دقو ءهريغو نآرقلا نم لئاسم هنع

 .©”(ةوقشلا هيلع تبلغ مث «هلحتناو هلبقف ءاهريسفت
 سات م ارو رب ارمي دولا ةيوووكلا تاز ناو
 نأ لبق كلذو ءءاوكلا نب هللا دبع ناك دقف ءةفوكلا

 ىلص دقو .2'”يبسارلا بهو نب هللا دبع ىلع اوعمتجي

 مث ."”يحايبرلا عيبر نب ثبش مهبرح سيئر لعجو مهب

 ىلإ مهب جرخف «يبسارلا بهر نب هللا دبع عياب
 (©يلعل ةلءاسملا ريثك ءاوكلا نبا ناكو .“*”ناورهنلا

 ركذ .ناميإلاو ردقلاو ءاضقلا نع هلاؤس ةصاخو

 :لاقف .ردقلا نع ًايلع لأس ءاوكلا نبا نأ '"”يديحوتلا

 الف هللا رتس لاقف «لأس مث لهمأف ؛هجلت الف قيمع رحب

 بيغب ىلاعت هللا يضقي مث «ىرن ام رهاظب لوقن .هفشكت
 :لاق ةيئكقت هنأ يضرلا فيرشلا ةياور يفو .ملعي ام

 رحب :لاقف ءأيناث لثس مث ءهوكلست الف ملظم قيرط

 الف هللا رس :لاقف ءأثلا لئس مث ؛هوجلت الف قيمع

 فيرصتلاو وحنلاو بدألاو ةغلا يف لماكلا : دّربملا سابعلا وبأ )١(

 2” ج 0ك97517 «يبلحلا ةعبطم ءركاش دمحم دمحأ قيقحت

 ,46ه5 ص

 ١1١58. ص (؛قباس ردصم : يرعشألا )000

 دبع قيقحت «ديرفلا دقعلا : ىسلدنألا هّبر دبع دمحم نب دمحأ (*)

 ”#2١98 .2توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ينيحرتلا ديجملا

 732737 ص 2, حا

 ؛يناتسرهشلاو 2١58 ص «يرعشألاو «قباسلا ردصملا (:4)

 «لمألاو ةينملا :ىضترملا نباو 2١١7 ص ء١ ج

 ٠١4. ص

 «قاقتشالا :ديرد نباو ١٠2؟ ص .تسرهملا : ميدنلا نبا (6)

 «دادغب .«ىشملا ةبتكم .«نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت

 .510 ص

 8 ص 23 ُج «رئاخذلاو رئاصبلا : يديحوتلا 4و

 ديدج جهنم حارتقاو «ةغالبلا جهن» قيقحت

 اميف «اضرلا هقف» باتك بحاص ىور دقو ."'”هوفلكتت
 «صخشلا اذه نأ ؛راونألا راحب» يف سلجملا هنع هلقن

 .«يديحوتلا هركذ ام ةنيرقب ءاوكلا نبا هنأ دقتعن يذلا

 :لاقف .ردقل نع انئبنأ هع يلعل لاقف ءًاعبار لأس

 كسميامو اهل كسمم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام»

 امنإ :نينمؤملا ريمأ اي لئاسلا لاقف «اهل لسرم الف

 :لاقف .دعقنو اهب موقن يتلا ةعاطتسالا نع كانلأس

 موقلا تكسف :لاق ؟هللا نود مأ هللا عم كلمت ةعاطتسا

 :متلق نإ :هيلع هللا تاولص لاقف. ًاباوج اورحي ملو

 :اولاقف مكتلتق هللا نود مكتلتق هللا عم اهنوكلمت مكنإ

 يذلاب اهنوكلمت :لاق «نينمؤملا ريمأ اي لوقن فيك
 نإو «هئاطع نم كلذ ناك اهب مكدمأ نإف مكنود اهكلمي

 ءمككلم امل كلاملا وه امنإ «هئالب نم كلذ ناك اهبلس

 دابعلا لوقي ام نوعمست امأ ؛مكرادقأ هيلع امل رداقلاو

 الو لوح ال١ :نولوقي ثيح ةوقلاو لوحلا هنولأسيو

 نع لوح ال» :لاقف ءاهليوأت نع لئسف «هللاب الإ ةوق

 . "00هنوعب الإ هتعاط ىلع ةوق الو «هتمصعب الإ هتيصعم

 نبا هلعلو ؛مهدحأ هيلع اهاقلأ يتلا ةلأسملا كلذكو

 هللا نم ءاضقب ماشلا ىلإ انريسم ناكأ :ًاضيأ ءاوكلا

 امزال ءاضق تنئنظ كلعل !كحيو :هباجأف ؟هردقو

 باوثلا لطبل كلذك كلذ ناك ولو ءًامتاح ًاردقو

 هدابع رمأ هناحبس هللا نأ .ديعولاو دعولاو .«باقعلاو

 فلكي ملو ءًاريسي فلكو ءًأريذحت مهاهنو ءًأرييخت

 ءًابولغم صعي ملو «آريثك ليلقلا ىلع ىطعأو ءًاريسع
 لزني ملو ءًابعل ءايبنألا لسري ملو ءاهركم عطي ملو

 ج ؛هديناسأو ةغالبلا جهن رداصم :بيطخلا ءارهزلا دبع ديسلا )١(

 .7396 ص ع4

 راصقلا هتاملك يف لوقلا درو دقو .ةحفصلاو ردصملا سفن (؟)

 لوح ال مهلوق ىنعم نع لئس دقو مَع لاقو» :(404) مقر
 ام آلإ كلمن الو ءأئيش هللا عم كلمن ال انإ :هللاب الإ ةّرق الو

 انم هذخأ ىتمو ءانفلك ام هب كلمأ وه ام انكلم ىتمف انكلم

 اهانعمب اهاور :بيطخلا ديسلا لاقو .«انع هفيلكت عضو

 ةلئسأ ةلمج يف 740 ص (فحتلا) يف ينارحلا التت هنع

 .147 ص .5 ج رداصم .«يدسألا يعبر نب ةيابع اهب هلأس



 ديدج جهنم حارتقاو ؟ةغالبلا جبن» قيقحت

 امو ضرألاو تاوامسلا قلخ الو .ًائثبع دابعلل باتكلا

 اورفك نيذلل ليوف ءاورفك نيذلا نظ كلذ#و ًالطاب امهنيب
 ىلإ ةلأسملا ةبسن بيطخلا ديسلا دّنف دقو .ء«رانلا نم

 . ''”قارعلا نم لجر اهلئاس نأ تبثأو يماش لجر

 مامإلا ركسعم دنع شاقنلا اذه فقوتي الو

 عم ًاضيأ ةيواعم ركسعم يف هدجن امنإو ةيكتغ يلع

 نأ نيح يفو .نيتهجولا نيابتو نيلجرلا فالتخا
 ةيؤرلا لوصأ عضو ىلإ فدهي ناك هيئكتت مامإلا

 ضيوفت الو ربج ال هنأ ىرت ينلا ةحيحصلا ةيمالسإلا
 سسؤي ةيواعم ناك .""”نيتلزنملا نيب ةلزنم امنإو

 دقف ءربجلا ةيرظن .مهدوجو رربت يتلا ةيرظنلا نييومألل
 ينري مل ول» :هبطخ ضعب يف لاق هنأ ةيواعم نع يور

 هللا هرك ولو ءهايإو ىنكرت ام رمألا اذهل ًالهأ (هللا)
 يفت رجلا: نزنأ قلع هلق. 0و نفت وجت اذه قلاع

 .«ربجلا حيرص اذهو» :لوقلا اذه ىلع يلزتعملا
 0 ا ا

 ولو ؛هللا هعنم نم عنماو ؛هللا ههاطعأ نم يطعأ هللا

 تماصلا نب ةدابع هيلع ركنأف «هرّيغل ًارمأ هللا هرك

 نزاخ انأ :هبطخ ضعب ىف لاقو .ةباحصلا نم هريغو

 هللا هعنم نم عنمأو هللا ههطعأ نم يطعأ هللا ناّرخ نم
 نم يطعتل كنإ «ةيواعم اي تبذك :لاقو ءرذ وبأ ماقف

 نب ةدابع لاقف .هللا هطعأ نم عنمتو هللا هعنم

 ,أ لاقف .رذ وبأ قدص :تماصلا

 0 «ةيمأ ينب يف كلذ لزي ملو ةدابع

 مهللا : كغ يلع بح هراهظإ لجأل ًالجر لتق دقو

 200 .هنم ينتعنمل تئش ولو «هتلتق تنأ

 قدص : ءادردلا وب

 ًاضيأ رظناو 7 ص 2 ج ءرداصم :بيطخلا ءارهزلا دبع )١(

 .156 ص ١. ج ؛يفاكلا لوصأ :ينيلكلا

 ىلإ هتلاسر يف 5ُِْكِتَظ يداهلا يلع مامإلا ىنعملا اذهب اهلمعتسا (؟)

 اهدروأو « ضيوفتلاو ربجلا نع هولأس نيح زاوهألا لهأ

 توريب 218وال5 .ه ط «لرقعلا فحت يف يناّرحلا

 «بيطخلا ديسلا باتك يف عسوأ ًاحرش دجتو .778 ص

 . نيقباسلا ةحفصلاو ردصملا

 .45 ص ءروكشم داوج قيقحت «لمألاو ةينملا :ىضترملا نبا ()

 ؟م١

 . "76ةنتفلا هب تمظعو كلذ لاثمأ رثكو ءربجلا

 روهظ ىلإ ربجلا هاجتاب نييومألا فّرطت ىَدأ دقو
 ةلكوم ناسنإلا لامعأ نإو ردقلاب لوقت ةداضم ةفسلف

 يف ّرح هلاعفأ يف راتخم مهرظن يف ناسنإلاف» هتدارإب

 دقو .يقشمدلا ناليغو ينهجلا دبعم مهنمو .'"”2هتدارإ

 نأ دعب جاجحلا هلتف لوألا «نيلجرلا الك نويومألا لتق

 ديع نب ماشه هلتق يناثلاو «ثعشألا نبا عم جرخ

 مهو رايتخالاب لوقي هنأل ةيمأ ينب ىلع همجهتل» كلملا
 بهذمل ًاراشتنا ةرتفلا هذه تدهشو . ””«ربجلاب نولوقي

 ىلع درلل تبتك لئاسرلا نم

 «ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا ةلاسر اهنم , مهئارآ

 نم بسانملا هناكم ىف كلذ ىلإ انرشأ دقو .'؟*”يرصبلا

 ءارآ دجتو .لازتعالا بهذم روهظل مئالملا خانملاو

 . *”تالاقملا بتك يف ةلخادتم نيقيرفلا

 ًاددع نأ ىتح ةيردقلا

 يتلا ةلأسملا هذه دوجو تبثي ضارعتسالا اذهو

 مامإلا نمز يف «مالكلا ملع لئاسم مدقأ نم دعت

 روضح ليلدب ءًاضيأ هيلع ةقباس اهنإ لب .ةلكلغ يلع
 يفوت دقو «هيلع هضارتعاو ةيواعم سلجم ىف رذ يبأ

 ص ءروكشم داوج قيقحت ؛لمألاو ةينملا :ىضترملا نبا )١(
 ىلك

 .0١16و 84١ص قباس ردصم :ناير وبأ (1)

 .0١16و 84١ص قباس ردصم :ناير وبأ (5)

 يرصبلا نسحلا ىلإ تبسن ةلاسر تيأرو» : يناتسرهشلا لوقي (4)

 ردقلاب لوقلا نع هلأس دقو ناورم نب كلملا دبع ىلإ اهبتك

 تابآب اهيف ٌلدتساو «ةيردقلا بهذم قفاوي امب هباجأف ءربجلاو

 للملا ««ءاطع نب لصاول اهلعلو «لقعلا لئالدو باتكلا نم

 .47 ص ء١ ج ؛لحتلاو

 نب لصاو عابتأ) «ةيلصاولا» نع هثيدح دنع يناتسرهشلا لوقي (5)

 :ردقلا نم مهفقومل هحرش دنعو (ةلزتعملا ةقرف سسؤم ءاطع

 ناليغو ينهجلا دبعم كلسم كلذ يف اوكلس امنإو»

 يرعشالا لخداو .(897 ص ءقباسلا ردصملا) «يفشمدلا

 «ةعاطنسالا يف ةلزتعملا ءارآل هحرش نمض ناليغ تالاقم

 .7929 ص ءنييمالسإلا تاللاقم



 فكل

 ددحي هنأ امك .نافع نب نامثع ةايح يف رذ وبأ

 لاوقأ نمف ءاهيف تراس يتلا تاهاجتالاو اهتايادب

 يف هداضمو «ةيربجلا يأر ىلإ ءةمامإلا يف جرارخلا

 اهيلإ لام يتلا ةيفلسلا ءارآلا ىلإ «ةيردقلا تاهاجتا

 ةمئأ اهداق يتلا ثيدحلا ةسردم ىلإ يرصبلا نسحلا

 ًاديقعت رثكألا ءارآلا ةدالو ىتحو « دلت تيبلا لهأ

 يف ةدراولا تافاقثلا تارثؤمل ةعضاخلاو ًارّوطتو

 ةرّوطتملاو ةلصّتملا ةلسلسلا هذه نإ .يسابعلا رصعلا

 ءاهرذج ثيح نم هئظبلاط يبأ نب يلعب طبترت
 تاذلاو ةنرعملا يف هيطخو ءامإلا كاملك توكلر

 هيلع ىنتبيس يذلا ساسألا يه ؛دوجولاو تافصلاو

 كانه نإف اذلو .مالكلا ملع يف تيبلا لهأ بهذم

 ةلسلس نم ذه: يلع مامإلا عقوم نايبل ةغلاب ةيمهأ

 يتلا نيماضملا فشكلو يمالسإلا مالكلا ملع تاقلح

 يلاحلا ثحبلا فده دقو .فيرشلا همالك اهيلع ىوطنا

 ضعب هناحبس هللا قفوي امبرو «لوألا بناجلا نايبت ىلإ
 نأل ةفسلفلاب ماملإلاو ةيافكلا لهأ نم نيمتهملا

 . يناثلا بناجلل اوضرعي

 ةريخأ تاظحالم

 ًاريبك ًالاجم كانه نأ ثحبلا لالخ نم نيبت ١
 نرقلا رخاوأ يف ةيملعلا ةكرحلا طبرل نيسرادلا رظتني

 ةيمالسإلا ةلاسرلا نمز نم اهمدقت امب ءلوألا

 اهبلغأ يف ةروشنملا ثوحبلا ترصتقا دقو .اهعمتجمو

 .يمالكلا ثحبلا ىلإ هزواجتت ملو يهقفلا ثحبلا ىلع

 نب نامثع ةرتف يف رظنلا ديعن نأ لاجملا اذه يف انيلعو
 نم هيلع توطنا امل .صوصخلا هجو ىلع نافع
 نركتس اهنألو «تالاقملا يف فالتخاو بارطضا

 خيرات يف ىربكلا ثداوحلا اهدعب تءاج يتلا ةمدقملا

 هين يلع مامإلا رصع نأ امك .قرفلا ةيادبو مالسإلا

 ةيفسلفلا ثوحبلا نإ لب ءيناك لكشب ثحبي مل

 حورشلا ىلع ةعزومو ةليلق ةغالبلا جهن لوح ةيمالكلاو
 لواح دقو . لقتسم باتك يف عمجت ملو «دئاقعلا بتكو

 لعف كلذكو .كلذ نم ًاضعب ةينغم داوج دمحم خيشلا

 لالهلا ةيؤر لوح يهقنلا ثارتلا

 ةرظنلا قمع يف فالتخا ىلع ؛''”يرهطم ديهشلا
 ةجاح كانه نكلو «ةداملا نم نكمتلاو ضرعلا ةقيرطو

 نأب ءةمدقتم ةوطخ اهب ريسلاو دوهجلا هذه ةلمكتل ةسام

 يمامإلا يمالكلاو يفسلفلا ركفلا روطت لمجمب طبرت
 . ماعلا يمالسإلاو

 سيل ةساردلا هذه يف هانحرتقا يذلا جهنملا نإ -'

 منإو ءدانسإلاو ةياورلاب صنلا قيقحت جهنم نع اليدب
 اذإ هنأ لاجملا اذه يف لوقنو .هل لمكم لمع وها

 جهنلا تالوقم رودص ةيناكمإب مزاجلا ساسألا عضو
 سيل صنلا ةغايص لوح فالتخالا نإف ءاهنامز يف

 قدصيو .ضعبلا اهيلع سسؤي يتلا ىوصقلا ةيمهألاب
 ادع امف «مالكلا ملع تالوقم ىلع صاخ لكشب اذه
 نإف «ةبوتكم صوصن اهيف انتلصو يتلا ةردانلا تالاحلا

 توتحاو «ةفلتخم تارتف يف تعمج ةيمالكلا ءارآلا

 ركذ يف بارطضاو ةريبك تابراضت ىلع قرفلا بتك

 اهتميق يف دحأ حدقي ملو .تالاقملا ىوتحمو ءامسألا

 يفكت امنإو ءصوصنلا يف تافالتخا عوقول ةيملعلا

 هقابطنا ةيناكمإو «صنلا اهيف كّرحتي يتلا ةماعلا ةهجولا
 هتريس .ماعلا هبهذم ثيح نم .هلئاق صخش ىلع

 هيف هيرصاعم ءارآ «ةيسايسلا هفقاوم «هتفاقث «ةيصخشلا

 جهن» ةلاح يف ةرفوتم هذه لكو ؛نئارقلا نم اهريغو

 ةينهذو قيمعتو ليصأت ىلإ جاتحت اهنكلو «ةغالبلا
 .ةدقان

 نسح ميحرلا دبع 3

 ىهقفلا ثارتلا

 لالهلا ةيؤر لوح

 ةحفص فالآ ةثالث نم (لالهلا ةيؤر) باتك فلأتي

 ىلع لمتشت ةعومجملا هذهو تادلجم ةعبرأ يف عقيو

 دقو .سراهفو ةيليصفت ةمدقم ىلإ ًافاضم ماسقأ ةعبس

 وهو باتكلا اذه يف ةيساسألا قيقحتلا لحارم زاجنإ مت

 /توريب (؟و ١ 2 ةيمالسإ تافسلف : ةينغم داوج دمحم )غ0(

 . ةغالبلا جهن باحر يف : يرهطم ىضترم ديهشلاو /١541



 لالهلا ةيؤر لوح يهقفلا ثارتلا

 .رشنلاو ةعابطلا رود يف نآلا

 ةمدقملا

 :لببق. نم ةفلتختمو ةعّوتتم اثوحب ةمدقتنلا تلوانت

 .خيراتلا لوط يف لالهلا ةيؤر ةلأسم تالكشم ثحب

 تالكشمو ةمركملا ةكم يف ةجحلا يذ لاله ةيؤر

 خيرات لوط يف لالهلا ثحب تلوانت يتلا لئاسملا «كلذ

 «ةيمالسإلا ةّمالل ةرصاعملا تالكشملاو مالسإلا

 هذه لح ليبس يف نآلا ذحل تلصح يتلا تاوطخلا

 .ةيمالسإلا نادلبلا يف ةلكشملا

 :لالهلا ةيؤر تايآ لوألا مسقلا

 دقف ؛لالهلا ةيؤر تايآ ريسفتب مسقلا اذه صتخا

 .(ةّلهألا) لالهلا ءرمقلا :ليبق نم ظافلألا ضعب تدرو

 تايآ عبس ةمث تايآلا هذه نيب نمو .(روهشلا) رهشلا

 رهشألا لْوأ توبثو رمقلا ةكرحبو انثحبب ةقالع وحن اهل
 :نع ةرابع يهو ؛ةيرمقلا

 ىَدُه ُناَءْرُمْلا ٍهِف ٌلْزنأ َىِذَلأ َناَضَمَر ٌرْهَسط - ١
 َرَهَذلا مكنِم َدِبَس نَمَف ِناَفمْلاَو ىَدهْلا نم ٍتْيَبَو سان

 ني هديه ٍرَمَس َلَع رآ اًضيِرَم َداَكم نمو ُةَنْسَ
 5 هير الر ندا ةككي ذمأ كو ّرحأ ِياَصأ

 ْمُكْسَدَه ام لع َهَّسأ اوربَكُدلَر هديل ارئيحُتِلَر رمل

 . 37469 رْركفت ُْكَلَكو

 سياتل ٌتيِقاوَم ّه ل َدَلِه آلا ٍنَع َكتولتسَب هجا»

 َّنكلَو اًصِروُهُ نم ت توي اوك نآب ريل َسْيَلَو 5

 هلا اركتاو كوي نف.:تكيرتكلا اأو دوك نم ربل
 . "7469 توخي ْمُكحَلَم

00 2 

 ١  5لَو 07 2 و ك9 ّلَتَلَ و حابصإلا ىلا 00

 ٍميلَعْلا زيبَعْلا ُريِدَمَت َكِلَد اناَبْسُْح  "7469م 00 هم امام اك

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 186.

 :ةيآلا «قرقبلا ةروس (؟) ١89.

 ) )5:ةيآلا ءماعنألا ةروس 45.

 0 َرَعَع و ا َهَدِع نإ 9# 5 ل ص سءم يم م م عد 2
 سس مع مس سمس

 هلأ َنَلَح َمَْي هنأ بتحكم

 د اب ا 07 اكن ميل نيل كاع
 أ انكار كَ اطح تؤتي انكح دنع نيرقتلا

 . 7466© سيم م

 هب ُلَسي تكلا ىف هابي ُدَمّيلآ انإ) -
 ام دنع اوثلياولل "اع 0 06 توج رك تيتا

 ٌرِهبَعأ وس مهل نير دل مَرَح

 0 موَقْلأ ىدهَي " 6

 مددتَو انو رماد يمض سنّشلا َلْمج ىلا رهط -
 الإ تَلِلَد ُهّنأ َّنَلَع ام باَسِحْلاَو َنيِيَشلَأ َدَدَع اومَلْمَنِل َلِاَتَم
 0 0 تبل 0 يحلب

 9 ديد انوَحُش نيل َراَبَئلأَو لا نعحي»

 0 ا سو
 . 217409 اليِصْت ُهَنَلَصَ تا لا
 ةعفان بلاطم تايآلا لا

 نم بلاطملا هذه باختنا متو .انثحبب طبتري اميف هيقفلل
 ةيعيشلا ماكحألا تايآو نآرقلا هقف بتكو ريسافتلا مهأ

 بيترت بسح اهضرعو اهحيحصتب انمق مث ؛ةينسلاو

 ةيآ لك ليذ يف اندروأ ثيح ء«ةينآرقلا روسلاو تايآلا

 من ًالوأ ةسيشلا ريساغتلا نم تحبلاب ةطيتزملا بلاطملا
 .فلؤملا ةافو خيرات بسحب ةبترم ؛ةينسلا ريسافتلا

 يتلا ماكحألا تايآو نآرقلا هقف بتكو ريسافتلا اّمأو

 : يتالاك يهف تدمتعا

 ُّ مَّرَِح امتار م هنأ ءَدَح

 :ةيعيشلا ريسافتلا - أ

 5٠[. - م] يسوطلا.خيشلا «نايبتلا

 .[65 - م] يسربطلا «نايبلا عمجم " 

 05٠[. - م] يسربطلا  عماجلا عماوج -''

 )١( :ةيآلا «قبوتلا ةروس 5"5.

 .اا/ :ةيآلا ؛ةبوتلا ةروس (؟)

 ) )6:ةيآلا ءسنوي ةروس ©
 ) )4؟ :ةيآلا ءءارسالا ةروس
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 .[007 - م] يزارلا حتفلا وبأ ءنانجلا ضور - :

 . [0ال” - م] يدنوارلا «نآرقلا هقف

 ١ م] بوشآ رهش نبا ءهفلتخمو نآرقلا هباشتم -

 .[ةه له

 -ح مز يرويسلا هللا دبع نب دادقملا ءنافرعلا زنك

85 )]. 

 - م] يناشاكلا هللا حتف ىلوملا «نيقداصلا جهنم -8

 .[ة4ى6

 .[8417 < م] يليبدرألا ققحملا ؛«نايبلا ةدبز 4

 ٠ م]داوجلا لضافلا ءماهفالا كلاسم -

 .[ل اتم 5

 ١ م] يرئازجلا ءرردلا دئالق - ١١6١[.

 يئابطابطلا ةمالعلا ؛نآرقلا ريسفت يف نازيملا - 7

 .[0١1١؟ < م]

 يوسوملا ىلعألا دبع ؛نمحرلا بهاوم ١

 ١81١4[. - م] يراوزبسلا

 يكلملا رقاب دمحم خيشلا ؛نايبلا جهانم - 4

 ١51١48[. - م] يجنايملا

 :ةينسلا ريسافتلا - ب

 ١ م] يربطلا ريرج نبا «نايبلا عماج - ١٠١[.

 ١"[. - م] صاصجلا ءنآرقلا ماكحأ  ؟

 يقهيبلا عمج «يعفاشلل نآرقلا ماكحأ -'"

 .[1408 - م] يروباشينلا

 - م] يعفاشلا يسارهلا ايكلا .نآرقلا ماكحأ

004]. 

 .[578 - م] يرشخمزلا ؛فاشكلا 4

 ”  م] يكلاملا يبرع نبا «نآرقلا ماكحأ - 47 05[.

 .[سداسلا نرقلا - م] يدبيملا «رارسألا فشك -

 1١5[. 5 م] يزارلا نيدلا رخف ءريبكلا ريسفتلا - 8

 117١[. - م] يبطرقلا «نآرقلا ماكحأل عماجلا 4

 لالهلا ةيؤر لوح يهقفلا ثارتلا

 ٠ دعب - م] يروباشينلا ,نآرقلا بئارغ- 9/754[.

 ١ م] يلبنحلا يقشمدلا يلع نب رمع «بابللا -

 دعب 88٠9[.

 - م] يدادغبلا يسولآلا ءيناعملا حور -

 .[١؟ا/0

 ١ م] يمساقلا نيدلا لامج «ليوأتلا نساحم -

 .الللا

 1١787[. - م] روشاع نبا ءريونتلاو ريرحتلا - 4

 .[رصاعم] يجونقلا ؛مارملا لين 6

 .[رصاعم] ينوباصلا .نايبلا عئاور 7

 .[رصاعم] يليحزلا ؛رينملا ريسفتلا - ١١

 :لالهلا ةيؤر يف ةفّلؤملا لئاسرلا - يناثلا مسقلا

 ةيهقف ةلاسر نيثالث نم برقي ام مسقلا اذه نمضتي

 «نآلا ىتحو ديفملا خيشلا نامز ذنم ةعيشلا ءاهقفل

 : يلي امك لئاسرلا هذهو

 ؛ةيؤرلاو ددعلا يف لصوملا لهأ تاباوج ١

 .[411 < م] ديفملا خيشلا

 م] ىضترملا ديسلا «ددعلا باحصأ ىلع ّدرلا - ”

- 737 1]. 

 - م] يسلجملا ةمالعلا ءروهشلا حتتفم - *

.]١32٠١ 

 - م] ينباكنتلا بارس «لاوزلا لبق لالهلا ةيؤر - 4
174 ]. 

 ريم «لالهلا ةيؤر يف مكاحلا مكح يف ةلاسر ©

 -١١57[. م] يدابأ نوتاخلا حلاص دّمحم

 «لاوزلا لبق لالهلا ةيؤر يف لاحلا قيقحت 5

 ١١759[. ىتح يح] يرونلا نيسح دمحم

 دمحم رفعج دمحم «لاوزلا لبق لالهلا ةيؤر -
 1١1717[. ىتح يح] يراوزبسلا رقاب

 نب يداه دمحم «ناضمر رهش ةّرغ نييعت -

 1١15[. - م] يناردنزاملا حلاص



 لالهلا ةيؤر لوح يهقفلا ثارتلا

 م] يئوجاخلا ليعامسإ دمحم «ةيلالهلا ةلاسرلا 4

 .[ا11١/#“

 يئوجاخلا ليعامسإ دمحم «ردقلا ةليل نييعت - ٠

 .[١١ا75 ع م]

 دمحم نب ميحر دمحم ؛«ةيلالهلا ةلاسرلا ١

 ١١4١[. - م] يراوزبسلا رفعج

 ١ - م] يناهبهبلا ديحولا ؛لالهلا ةيؤر يف ةلاسر -
.]) ١ 3066 

 وبأ ديسلا ؛لاوزلا لبق لالهلا ةيؤر مكح - ١
 ١5١١[. - م] يراسنوخلا يوسوملا مساقلا

 م] يناجنزلا يمراطلا ءلاوزلا لبق لالهلا ةيؤر 14

 .[(١؟7648-

 نسحلا يبأ نب دمحم ؛ةيلالهلا ةلاسرلا 6

 17١6[. < م] يدادهشلا

 يزيربتلا هللا دبع نب يلع .نالعالا جهن - 5

 .[17571/ - م] يرايلعلا

 ققحملا ؛لالهلا ةيؤر يف نادلبلا فالتخا ١

 .[١؟84 - م] دامادلا

 يندملا .ةديعبلا دالبلا يف لالهلا ةيؤر ةيافك -

 ١517[. < م] يناشاكلا

 ةمالعلا .«لالهلا ةيؤر ةلأسم لوح ةلاسر - 48

 ١417[. 2 م] ينارهطلا

 رفعج دمحم ديسلا «لالهلا توبث ىف ةلاسر ٠

 .[1418 - م] جورملا
 ديسلا هللا ةيآأ «لاوزلا لبق لالهلا ةيؤر ةلاسر ١

 ١177[. - م] يحطبألا يلع دمحم

 دمحم ديسلا مالسإلا ةجح ءلالهلا توبث

 . [رصاعم] ينيسحلا

 مساقلا وبأ هللا ةيآ «لالهلا ةيؤر لوح ةلاسر "7

 .[رصاعم] يلعزخلا

 يئشمقلا ينامزلا يلع مالسإلا ةجح ؛لالهلا 84

 .[رصاعم]

 ؟مم6

 .[رصاعم] رهز لامك مالسإلا ةجح «لالهلا_ 6

 هللا ةيآ .همدعو قفألا ةدحو طارتشا ىف ةلاسر "71

 .[رصاعم] يناحبسلا رفعج

 ةجح .لالهلا توبث ىف قفألا داحتا طارتشا - 717

 [رصاعم] دنسلا دمحم مالسإلا

 مالسإلا ةجح «مكاحلا مكحب لالهلا توبث -

 .[رصاعم] دنسلا دمحم

 ةيؤر تابثا يف قفألا قافتا رابتعا يف ةلاسر 8

 . [رصاعم] يريدقلا نسح اا ةيآ «لالهلا

 يدورهاشلا يمشاهلا هللا ةيآ «ةيلالهلا ةلاسرلا - ٠"

 :لالهلا ةيؤر يف ءاهقفلا ءارآ  ثلاثلا مسقلا

 نم ةعيشلا ءاهقف ءارآ لقن ىلع امتشي مسقلا اذهو

 يتئم نم رثكأ عمج ْمت ثيح ءاذه انموي ىتحو ةيادبلا

 .يئاوتفو يلالدتسا ءعوبطمو طوطخم يهقف باتك

 يسوطلا خيشلاك ءاهقفلا ضعب نأب لوقلا ردجيو
 ءًادج ةريثك تافلؤم مهل نيديهشلاو يلحلا ةمآلعلاو

 دعب راثآلا كلت نم عوضوملاب ةطبترملا ثحابملا ضرع
 . جارختسالاو حيحصتلا

 اذه رداصم نم ًاريبك ًامسق نأ كلذ ىلإ فيضنو

 اذه يف مهؤارآ تسكعنا نيذلا نيفّلؤملا نأ مث

 يف ءارآلا ءاصقتسال تلذب يتلا ةريبكلا دوهجلا ىدم

 . ةلأسملا

 :لالهلا ةيؤر يف ةيوثيهلا ثوحبلا - عبارلا مسقلا
 لئاسملا نورصاعملا اذكو ءامدقلا لوانت دقل

 ثحبلاب لالهلا عوضرمب ةظيترملا ةيضايرلاو ةيونيهلا
 نع ةصالخ مسقلا اذه يف انضرع دقو .قيقحتلاو



 ىلا

 ريظن «لالهلا ةيؤر ىف ءاملعلا ءالؤهل ةيوئيهلا تاقيقحتلا

 هذه ضعبل ًاتسرهف انددعأو .ىنوريبلا ناحير ىبأ

 : هاندأ جردم وه امك ثوحبلا

 ةيؤر ةلأسمو ناريإ يف ميوقتلا ةباتك عوضوم ١

 .رهشلا لاله

 ميوقتلا ةرورضو اهلامتحاو رهشلا لاله ةيؤر - ؟
 . يمالسإلا نوناقلا يف

 رخآ لاله ةيؤر طباوض نم ةدحاو قيقحت

 .ق .ه5411١ ماع ناضمر

 . زاجحلاو ناريإ قفأ فالتخا  ه

 :لالهلا ةيؤر ايفارغولبب - سماخلا مسقلا

 دف ةعيشلا ءاملع نأ ديب .لالهلا قيقحت ىف ةلاسر نيثالث

 رورمب تفلت اهنكلو لاجملا اذه يف ةديدع لئاسر اونود

 .انيلإ لصت ملو نامزلا

 لكشب ةدوقفملا لئاسرلا هذهب فيرعتلاب انمق دقو

 ةدوجوملا لئاسرلا ضعب نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه . لّصفم

 بسانملا نم نكي مل - ام بابسأل - ًاريخأ ةروشنملاو

 ًاديج اهفيرعت انلواح يناثلا مسقلا يف اهداريإو اهقيقحت

 .اهيفلؤم دارمل ةصالخ عم انه

 :ىرخاألا بهاذملا ىدل لالهلا ةيؤر  سداسلا مسقلا

 نم ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا باحصأ نّود دقل

 «لالهلا عوضوم يف ةريثك ًأبتك نييمطافلاو ةنسلا لهأ

 .لاجملا اذه يف نوريثك نوققحم مهيدلو

 .مسقلا اذه يف تاقيقحتلا كلتب فيرعتلاب انمق دقو

 . مسقلا اذه نمض هانجردأو

 ال ًارمأ دعي ةّئّسلا هقفل ةعجارملا ْنأ ىفخي ال اممو

 ةعيشلا ثيداحأل حيحصلا مهفلا ليبس يف هنع صيحم

 .مههقفو

 ةلحلا ءاهقفل ىلقعلا ىحنملا روطت

 :لالهلا ةيؤر ثيداحأ  عباسلا مسقلا

 ميسقتو قيقدتو جارختساب مسقلا اذه يف انمق دقل

 انركتبا امك «لالهلا ةيؤرب ةطبترملا ثيداحألا عيمج

 اهيف ةمهبملا ظافلألا انرّسف كلذكو ءاهل ًاديدج ًابيوبت

 انتم ثيداحألا هذه ثحبل انيدصت امك .ةحضاو ةروصب

 .لصفم ]كش ادكعر

 يراتخملا اضر خيشلا

 ةلحلا ءاهقفل يلقعلا ىحنملا روطت

 سيردإ] نبإ

 ضعبو دادغب ىلع تأرط يتلا تاريغتلا نم مغرلاب
 ىلع هللا نيدل رصانلا ةفيلخلا ةرطيس لبق ىرخألا ندملا

 ةنس اهانب ْنأ ٌذنم ٌتحبصأ يتلا ةلحلا ةنيدم ّنِإف .مكُحلا

 ةلودلا ءاهب نبا ةقدص ةلودلا فيس م١١١١ /ه6

 ًازكرم ''00م1١11-417١17 /ه601 - 41/9) يديزملا

 ودبي ام ىلع تناك ؛نورق ةسمخ ةبارق ةيمامإلا ةعيشلل
 ىلع نيظفاحم اهؤاهقف حبصأ دقو عارصلا نع ىأنم يف

 ريغو «سيردتلاو ةساردلا يف ةيجهنملا اهتقيرط
 مكحلا اهزرفأ يتلا ةيسايسلا تالوحتلل نيعضاخ

 . يفوجلسلا

 ديلقتلا حور ْثيقب يملعلا ديعصلا ىلع هنأ ألإ
 ال لكشب ةرقتسم ةيهقفلا ءارالا تيقب امك ؛ًةدئاس

 ءاهقف اهفْلَخ يتلا ةكرتلاو «ماعلا راطالا نع اهجرخُي

 رسكل تالواحم قفألا ىف تدب ْنأ ىلإ ءدادغب

 يلع ويرد نب ويدحما درب لامحيم رهلظ نقف قولا

 حور ىلع ًادرمتم (م١١11-48١37/ه098-045)

 ًاصيخشت «دوكرلا» صخشُي ْنأ الواحمو .دئاسلا ديلقتلا

 ًافده ؛همأل هّدج وهو ؛يسوطلا ةفئاطلا خيش نم لعج
 ءعرشف .ةئراوتملا هتيسدق نم ّدحلاو هئارآ ميشهت يف هل

 يواحلا) رئارسلا ٌءامسأ ريبك يهقف باتك فيلأت يف

 يف هتايناكمإو ةيملعلا هتعارب رهظُي «(يواتفلا ريرحتل

 1١7 ص 03ج «نادلبلا مجعم «يومحلا توقاي 0غ(



 ةلحلا ءاهقفل ٍلقملا ىحنملا روطت

 ُتلعج تاقاضإ اهيلإ ةفاضالاو «يسوطلا ءارآ ةججاحم

 ةيعيشلا ةيهقفلا تاساردلا خيرات يف لّوحت ةطقن هئارآ نم

 .ةيمامإلا

 وبأ هب َماق رخآ طاشن سيردإ نبإ طاشن قفار دقو

 :ت) يبلحلا ةرهز نبإ نيسُحلا يلع نب ةزمح مراكملا

 ةنيدم يف ديدحتلابو «ماشلا دالب يف (م85١ ه6

 ملع يف اوغلبي مل هدعب نم بلح ءاملع نأ ريغ .بلح
 دقف .مهيلع ًالايع اوناك لب «ةّلحلا ءاملع غلبم لوصألا

 وهو «هركذ قبس لوصألا ملع يف ًاباتك ةرهُز نبإ بتك
 ربتعُيو ««عورفلاو لوصألا يملع ىلإ عوزنلا ةينُغ» باتك
 ام ّدح ىلإ ًارصاعم ةيخيراتلا ةيحانلا نم باتكلا اذه

 .سيردإ نبإل رئارسلا باتكل

 هقفو سيردإ نبإ هقف نيب ةكرتشم رهاوظ ُثدجُو دقو
 «يسوطلل قلطملا ديلقتلا رصع نع امهزيمت ةرهُز نبا
 «يسوطلا ءارآ ىلع جورخلا يه ةكرتشملا ةرهاظلا هذهو

 وأ يلوصالا هفقوم عم ضراعتت رظن تاهجوب ذخألاو
 . يهقفلا

 يسوطلا هقف يف ءاج ام دينفت سيردإ نبا لواح امكو

 يف تءاج يتلا ةلدألا ةرهُزر نبا شقان كلذك ةلدأ نم

 تاهجو ىلع ًالدتسم .يسوطلا هفّلأ يذلا «ةَدُعلا» باتك
 ةيلوصأ لكاشم ُريِثُي كلذ ىلإ ًافاضم ناكو . ةضراعتم رظن

 نم .«ةّدْعلا» باتك يف لبق نم ًةراثُم نكت مل ةديدج

 يسوطلا ناك دقف .روفلا ىلع رمألا ةلالد ةلأسم كلذ

 :لاقو .كلذ ةرهز نبإ ٌركنأو .روفلا ىلع هتلالدب لوقي

 .«خارت الو ءروف ىلع لدت ال ةّيدايح رمألا ةغيص ْنِإ»

 يذلا رمألا ؛ةداجلا ةيملعلا لئاسملا نم كلذ ريغ ىلإ

 نمض ومنو عاستا ةيلمعب أدب يملعلا ركفلا نأ ىلإ ريشُي
 ىف ةّرم لوأل ىقتري هلعج امم لوصألاو هقفلا يراطإ

 لكشب اهعم لعافتلا وأ «ةيملعلا يسوطلا ءارآ ةججاحم

 . لبق نم ًافولأم نكي مل

 راشأو .تابتاكم سيردإ نبإو ةرهز نبإ نيب تناك

 «تالسارملا ضعب ىلإو ءامهنيب مت ءاقل ىلإ سيردإ نبا
 ةيهقفلا هئارآ ضعب ًالقان «رئارسلا# هباتك يف هركذ ثيح
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 نكذي

 هركذ ام هُئفّرعو ينبتاكو هثبتاكو هنيأرو هثدهاش» : هلوقب

 ««ةحضاو ريغ راذعأب رذتعاف ءأطخلا نم هفينصت ىف

 ىتح تاداقتنا هل تناك سيردإ نبا نأ ىلع لديامم
 كرتشملا ىحنملا نم مغرلاب ءاهقفلا نم هيرصاعم ىلع

 ."'هب امهالك ُمستي يذلا

 ًاتحب ًايملع ًاجهنم هتلمح يف سيردإ نبا جهن دقو

 زواجت ةلواحمو ءيسوطلا دقن ىلع هنم ًارطش دمتعا

 عضولا ىرخأ ةهج نم ظحال امك «ةيهقفلا هتايطعم

 ىلع مهتردقم مدعو ؛ةيمامإلا ءاهقف هشيعي يذلا ماعلا

 ًارذح ناكف ؛يسوطلا اهفّلَخ يتلا ةيملعلا ةكرتلا يطخت

 ةظيفح ةراثإ نم هدقن يف اهجهتن دنا يتلا ةدشلا نم مغرلاب

 مهرعاشم ريثُت ال يتلا ةججاحملا ىلإ هئوجلو «ةدلقملا»

 .نايحألا ضعب يف

 در يف سيردإ نبإ اهب زّيمت يتلا ةأرجلا لالخ نمو
 ىلع ُضرُف يذلا قوطلا رسك ةلواحمو ؛يسوطلا ءارآ

 «ديدشلا داقتنالل ضّرعت دقف «هدعب يملعلا كلسملا

 يملعلا هكلسم اومعد نيذلا نم ٌريثك هتذش ضتري ملو

 .هوضتراو

 يف نعطلا مهنع رخأت ْنَّمو هرصع ءاهقف رثكأ دقو

 ال طلخم هَّنإ) :ىصمحلا نيدلا ديدس هيف لاق .هلاوقأ

 هنأ ىلحلا ةمالعلل بسُن امك .2"”هفينصت ىلع دمتعُي
 . ””فرتملا باشلاب هنع رّبع

 ْنَمو هرصع ءاهقف هنش يذلا موجهلا نم مغرلابو
 امك ريغتت مل ُثيقب ريبك هيقفك هتروص ّنأ الإ ؛مهعبت

 ىلإ ريدقتلا ديعأ دقو .دينجُجلا نبإ عم كلذ لصح

 ثيح هدعب اوؤاج نيذلا ءاهقفلا ضعب لبق نم هدوهج
 بتك نم هاور ام ىلعو .زئارسلا هباتك ىلع اونثأ

 ْنأ عاطتسا هْنأ ىلإ عجري ببسلاو «مهلوصأو نيمّدقتملا

 هقف جضن كلذبو «ةلدألا يف لمأتلا داهتجالا يف تعبي

 نم هيف اميو ؛«ةريثكلا تاروثأملا نم هيف امب تيبلا لهأ

 .ءال 6ص «ةديدجلا ملاعملا )00

 .؟ا/"6ص ءنيرحبلا ةؤلؤل ()

 .؟ ا! ١ص «ينارحبلا فرز
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 رهظف «هيلع عمجم ريغ وه امو ءاهيلع عمجملا لئاسملا

 نكت مل هتاباتك َّنأ امك .'""6تاياورلا نم حيحصلا

 نمض ةظفاحم تيقب لب «يبهذملا فرُعلا ىلع ةجراخ

 هنع ضارعالا ةهبش ٌعفد يذلا رمألا .بهذملا قاطن

 .هنم ماقتنالا يف ةغلابملاو

 ًايلوصأ ًاهيقف» ناك هّنأب سيردإ نبا فصُو انه نم
 0 ادهتحمر نحب

 ردص دقو ًاصوصخ ؛يداهتجالا هكلسمل ةريبك ةداهش

 وهو «كلسملا يف هنع فلتخي رخأتم يرابخأ ملاع نع

 1197 /ه1-١1١1187ا) ينارحبلا فسوي خيشلا

 هتناكمو ةيلقعلا سيردإ نبا ةردقم يكحي وهو ؛(م ا"

 ةلمح نم هلعج يذلا رمألا ,يهقفلا طابنتسالا ملاع يف
 .دقنلا ىلع ةمئاقلا ةضهنلا ءاول

 فرغع يذلا (رئارسلا) هباتك يف سيردإ نبا فتكي مل

 ساسألا عرف لك يف ركذ لب «ةيهقفلا هئارآ نايبب ءهب

 لئاسم ةّدع ًانايحأ ركذ امّبرو ءًاضيأ ةلأسملل يلوصألا

 يملعلا ركفلا نأ ينعي اذهو ."””دحاو عرف يف ةيلوصأ
 امم يهقفلاو يلوصألا هيبناج الكب ٌّمستاو امن دق ناك

 فلختي ال «نييزاوتم نيطخ يف ناريسي امهومن لعج

 لعافت نم امهنيب امل ًاريبك ًافَلْخت رخآلا نع امهدحأ

 , ؟7تاقالعو

 ال هقبس ْنَمل سيردإ نبا ةفلاخم ّنِإف كلذ ىلعو
 ةفلاخم ىلإ اهاّدعتت لب ءطقف جاتنتسالا ةقيرطب رصحنت

 .ًاضيأ هسسأو «طابنتسالا لوصأ

 خيشلا ءارآ ركذ ىلإ اذه هباتك يف سيردا نبا دمَع

 بتكو (طوسبملا)و (ةياهنلا) هتافلؤم نع ًالقن يسوطلا

 ءارآلا لقن ُهُمده نكي مل سيردإ نبا نأ ألإ .ىرخأ
 نكي ملو .اهيلع دقنلا ءاوضأ طيلست فدهتسا لب ءطقف

 هيدلقم ىلإ ُهاّدذعت لب بسحف ةفئاطلا خيش ىلع ُهُدقن

 هتاذدحب فصولا اذهو 3

 )١( «ةعيشلا نايعأ كردتسم ج١ء ص١414.

 .726ص ؛:نيرحبلا ةؤلؤل «ينارحبلا (1)

 .724ص .لوصألا ملع روطت يف ةرظن ءيجرك (؟)

 ./6 ص .ةديدجلا ملاعملا (5)

 ةلحلا ءاهقفل يلقعلا ىحنملا روطت

 يسوطلا داقتنال باتكلا لوصف سّرك هّنأكو «هيعباتو
 يعز

 نيتظحالم ردصلا رقاي دمحم ديسلا ظحال دقو

 سيردإ نبال رئارسلا يباتك نيب هتنراقم يف نيتمهم

 .يسوطلل طوسبملاو

 ةيلوصألا رصانعلا زربي «رئارسلا» باتك نإ : ىلوألا

 موقي امم عسوأ ةروصب هب اهتقالعو .«يهقفلا ثحبلا يف

 هطابنتسا يف سيردإ نبا زربأ دقف .«طوسبملا» باتك هب
 هثحب طبرو ةيلوصأ دعاوق ثالث (هايملا ماكحأ) ةلأسمل

 يف هايملا ماكحأ يف اهنم ًائيش دجن ال امنيب .اهب يهقفلا
 ةماعلا ةيرظنلا اهتغيصب تناك ْنإو «.:طوسبملا) باتك

 . سيردإ نبا لبق لوصألا بتك يف ةدوجوم

 سيردإ نبا ىدل ىهقفلا لالدتسالا َّنِإ :ةيناثلا

 طاقنلا يف لمتتشي رهو: هةلطوستملاو بابك ىف اهنم سرا

 جاجتحالا يف عّسوت ىلع يسوطلا عم اهيف فلتخي يتلا
 اهثحب ديزي ال يتلا ةلأسملا نأ ىتح «دهاوشلا عيمجتو

 رئارسلا يف غلبت دق دحاو رطس ىلع طوسبملا يف

 .ةلماك ةحفص

 أرك مّمت اذإ سجنتملا ءاملا ةراهط ةلأسم كلذ نمو

 ءاقبب طوسبملا يف خيشلا مكح دقف .ًاضيأ سجنتم ءامب

 يف ةدحاو ةلمج ىلع دزي ملو ؛ةساجنلا ىلع ءاملا

 ةراهط راتخا دقف سيردإ نبا اّمأ .هرظن ةهجو حيضوت

 مث ةلأسملا ثحب يف عّسوتو ؛ةلاحلا هذه يف ءاملا

 رشع نم وحن ةدرفنم ةلأسملا هذه ىف انلو» :ًالئاق همتخ

 نلوتلا امير «ةاراعلا ىضلا اهينتاشتي دق تاقزز
 . «رابخألاو تايآلا نم دهاوشلاو ةلدألاو ةلئسألاو اهيف

 عم سيردإ نبإ اهيف فلتخي يتلا طاقنلا يف ظحاليو
 يتلا ججحلا ضارعتساب هنم ًاريبك ًامامتهإ يسوطلا

 هذهو .اهدنفتو ءيسوطلا رظن ةهجو معدت ْنأ نكمي

 هعضو نم نوكت ْنأ اَمإ اهدنفُيو اهضرعتسي يتلا ججحلا
 ًالاجم يقبُي ال يكل اهلطبُي مث ًاضارتفا اهضرتفي هعادبإو

 .724ص ؛يجرك )١(



 ةلحلا ءاهقفل يلقعلا ىحنملا روطت

 ركفلا ةمواقم سكعت اهنأ وأ ,هفقوم ةحص يف ةهبشل

 ركفلا َّنأ يأ .ةديدجلا سيردإ نبا ءارآل دئاسلا يديلقتلا

 ءارآ نع عفادُي ذخأو ؛ءارآلا هذه ُهتّرفتسإ دئاسلا

 نيعفادملا ججح عمجي سيردإ نبا ناكف . يسوطلا

 لعف ّدر اهل ناك سيردإ نبا ءارآ نأ ينعي اذهو .اهدتفيو

 ٠ هرطضا يذلا دئاسلا يملعلا ركفلا ىلع رصاعم ريثأتو
1 

 أ "راسل

 رصع نيب ةدتمملا ةينمزلا ةرتفلا ٌّنِإف ىرخأ ةهج نم

 لئاسملا نم ًاريثك ثزرفأ سيردإ نبا رصعو يسوطلا

 .ةمساح ٌةبوجأ بلطتت ىتلا ةيهقفلا ةلئسألاو ةدّدجتملا

 ىلحلا ققحملا

 سيردإ نبا هكرت يذلا داحلا يداهتجالا هاجتالا َّنِ
 يذلا هاجتالا نم لعفلا ةّدر سفن دلو هقفلا ىف ىلحلا

 عبارلا نرقلا يف هلبق هقفلا يف ىضترملا فيرشلا هدّلو

 اهّصتما ةمدصلا كلت َّنأ الإ ؛يداليملا رشاعلا /يرجهلا

 «ظفاحم لكشب ةذحلا هذه فيفخت هتلواحمب ىسوطلا

 ةلواحم نم مغرلاب سيردإ نبا هفْلَخ يذلا هاجتالا نأ َديب
 دودر كرت هّنإف «رثألا اذه عفرل ةنزّنملا يلحلا ققحملا

 هيلع ٌجرد امل رياغُم هاجتإ مهل ناك نيرخآ ءاهقف دنع لعف

 .داهتجالا ةسردم باحصأ

 نيدلا ّيضر دي ىلع هذه لعفلا دودر ترهظ دقو

 ههاجتاب (م11١15/ه537374 :ت) سوواط نب يلع

 بتكلا نم ًاريثك فلأ هنأ هنع َرثأ دقف ء«ضحملا ىفلسلا

 لخدأو ,"0ىوتفلا نع هعّروتل هقفلا نود ةيعدألا يف

 ًايلاغم ًابتاك اهساسأ ىلع َربُتْغَأ ةريثك تايورمو ثيداحأ

 000 هتاياور ذخؤت ْنأ لق

 هتافلؤم يف يفلسلا هاجتالا سوواط نبا دسج دقو

 .ةهص «١2ج ؛طوسبملاو ,.550  ههلص .١ج ءرئارسلا )١(

 .الا"  ا!ل؟نص ؛ةديدجلا ملاعملا ءردصلا :رظني كلذكو

 .98ص «ء؟ج ءيبيشلا )١(

 .١7ص «ءيسوطلا نيدلا ريصن ركف يف ةمامإلاو ةوبنلا .دلقم (؟)
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 هبّرقتل كلذكو «مالكلا ملعب هلاغتشال ىضترملا فيرشلا

 . '"”ناطلسلا نم

 ىلإ وكالوه لوخد لبق اذه هدقن ٌبتك هنأ ودبيو
 نفعت ىف نيس رحل هماقعا حم ندم الإ ديقاارعللا
 . اهب ىضترملا كراشُي نأ مايألا هتأجلأ يتلا لئاسملا

 ةرئاد يف أعقاو مادام ٌرثأ هاجتالا اذهل نكي ملو

 ٌحبصأ امدعب ًاصوصخ- ء يصخشلا يأرلاو لمأتلاو رظنلا

 سوواط نب دمحأ نيدلا لامج هيخأ دي ىلع ةّدح ّلقأ

 هّنأب رداصملا هتفصو يذلا (م177 /ه717 :ت)

 ةياورلاو لاجرلا َىّفح» هّنأو ؛««تيبلا لهأ هيقف»
 29 ةنيعطلاو

 : ةعبرألا اهماسقأ ىلإ رابخألا ميسقت هيلإ بسُن دقو
 مغرلاب «"”فيعضلا «نسحلا «قئوملا «حيحصلا»
 ناك سورا نبا نأ 'ىلإ شا ينس كا وغني نآكم
 ىدل ًاتباث ناك دقف هل ًاثدحُم ال عيونتلا لصأل ًاحّقنم

 «ثيدحلا عيونت اويجش نييرابخألا ّنِإف ؛'؟”ءامدقلا

 ةعبرألا بتكلا رابخأ عيمج ةحص تابثإ ىلع اوّرصأو

 نع اهرودصب قوثولا ديفُت نئارقب ةفوفحم اهأل
 0 ريمطسلا

 اهنم اورأثي ْنأ نكمي ةيصخش نييرابخألل أيهتت ملو
 دقف «ىلحلا ةمالعلا ةيصخش ىوس ةقحاللا نورقلا ىف

 نأ نود ةنيقع تناناهتاب هومهتاو «عيونتلا اذه هيلإ ان

 .دقن ّيأل سوواط نبإ ضّرعتي
 ةلواحم نم ًاعبان يّلحلا ةمالعلا ماهتا ناك امبرو

 هيلع ناك يذلا يسايسلا عضولا نم ءربتلا نييرابخألا

 لكشب ةسايسلا نع هقفلا لصف مهتلواحمو « ةمالعلا

 . '”ةيوفصلا ةلودلا طوقس دعب كلذو «يلمع

 .؟”ص «ءةجهملا ةرمثل ةجحملا فشك )١(

 .الاص ؛ةعباسلا ةئاملا يف ةعطاسلا راونألا «ينارهطلا )١(

 .١19'ص 37ج «ةعيشلا نايعأ ةويبألا 4رفإ

 ١., ١ص «ء.ثيدحلا دعاوق ؛ىفيرغلا (5)

 ,١7ص «ءةرضانلا قئادحلا «ىنارحبلا 4ك

 5120ءاسمور ةائاطملاإل زم 1 ؟ءالعع ذطلنا وصل ل0 طع :رظني ()

 ةطوعمعع هأ اطغع [رقتللا 2.168



 ةلحلا ءاهقفل يلقعلا ىحنملا روطت 1

 بلغأو ةيعيشلا رداصملا ضعب تعّدادقو

 عضو ْنَم لوأ وه يّلحلا ةمالعلا نأ ةيبرغلا تاساردلا
 . "”ةعبرألا ثيدحلا ميسقت دعاوق

 نب دمحأ َّنإف هسفن ةمالعلا ةظحالم ىلع ًءائبو
 َّنِإف هيلعو .ميسقتلا اذه ظحال ْنَم لوأ وه سوواط
 لئاسملا يف ميسقتل مثلا قبط نم لوأ وه ةماعلا

 . © ةيعرشلا 1 ها

 ةيملعلا يلحلا ققحملا دوهج

 ءعاستالاب سيردإ نبا دعب ةيداهتجالا ةكرحلا تأدب

 «ةيملعلا ميهافملا ضعب ةرولبل ةديدج رداوب ثحالو

 مجن ربتُيو .لبق نم ةفولأم نكت مل ىرخأ ميهافم قلخو
 بَفّلُملا يلحلا نسحلا نب رفعج مساقلا وبأ نيدلا

 ٌتيظح ىتلا ةنزتملا ةيصخشلا (ه5717/5 :ت) ققحملاب

 هقفلا ىلإ ثفاضإ ةيلاع تاردق نم هب َمّتمت امل مارتحالاب
 .ةديدج تافاضإ

 نكي مل هب فصتآو هقحل يذلا (قّمحملا) ُبقلو

 ءاهقفلا ّقلطأ اذإف .هقفلا لاجم يف هدوهج نم ألإ ًايَنأتُم
 ليق كاذل .هب دوصقملا وه ناك ةماع ةروصب بقللا اذه

 ٌعبن ْنَم لوأو ءاملعلا ققدمو «ءاهقفلا قّمحم هْنِإ) : هنع

 ترهدزا دقو .""«ذخأ هنعو ؛هقفلا يف قيقحتلا هنم

 زكارملا نم ةلحلا تراص ىتح هرصع يف ةيملعلا ةكرحلا

 نم ةبخن هيدي ىلع خّرختو «ةيمالسإلا دالبلا يف ةيملعلا
 اوغلب نيدهتجملا نم ةريبك ةعومجم ْنأ َلَقُن . ءاملعلا

 (مووععأاو ه1 ملططومت - (طصانوطخأ لم طع 5عهيءماععمأاط ةصل )١(

 ءامطغعءعماط هعمانوإل) زم. 8لءةطعسصتل آعالاجتم» 320 لمطق

 0. المأا1 (ءل), ظاعطاةءمأطل هءضااتلإل :عرعالوأ ةقل :عتاممت

 اد 151ةنلر 14.

 .١14ص ١١٠١ج «ةعيشلا نايعأ ءنسحم ءنيمألا (1)

 معزوهسهفمسل, طع ةط2لمالب ه5 000 220 اطع 210لعص 1231

 هلا

 : ةلاقم ددصلا اذهب رظنُتو

 مل عوطصطقمي طع ههئ1:6 01 طع ملط طةضق- [ل5ان211) لل5مانأع

 اد 12316 52د ]هنأ ل 1:20, ص.40, 15 (8 5045), 0.

 .777,ص «.نيرحبلا ةؤلؤل 7

 نكي مل يذلا رمألا ؛هيلع اوجّرخت دهتجم ةئامعبرأ
 هتذمالت رهظأ نم ناكو .0'2هلبق ءاهقفلا نم دحأل ًاقفتم

 ةمالعلاب فورعملا يّلحلا رّهطملا نب نسحلا هتخأ نبإ

 .(م17780 /هالا7 :ت) يلحلا

 نم هعابتأ ىلع ًاريبك أريثأت يّلحلا قّمحملا كرت
 ميسقتو «لئاسملا حيقنتب ةداجلا هتمهاسم دعب ءاهقفلا

 ام عم ًالماعتم اذه هذوفن هلعج دقو .ةيهقفلا باوبألا

 دعاوقلا قفو يهقف جاتن نم يسوطلا خيشلا همّدق

 خيش نع هعافد نم اديفتسم حيقنتلاو قيقدتلل ةعضاخلا

 ىلع سيردإ نبا اهدروأ ىتلا تاضارتعالا نمو ؛ةفئاطلا

 1 .هتافلؤم

 لادبتساب ةيساردلا جهانملا رّيْغُي ْنَأ عاطتسا هّنأ امك

 لئاسم يف مالسإلا عئارش» ىَمسملا يهقفلا هباتك

 نم ُهآر امل ءيسوطلل (ةياهنلا) باتكب «مارحلاو لالحلا
 ّنأل ؛هيلع ناك امم عسوأ ةرئاد ىلإ هقفلا لقن ةرورض

 ءهقفلا لئاسم تاهمأ داريإ ٌدعتي مل يسوطلا باتك

 ىلع لمتشا عئارشلا باتك َّنأ نيح يف .هلوصأو

 عئارشلا باتك رارقإ نإف .ماكحألا جيرختو ءعيرفتلا
 داق ًاقيلعتو ًاثحب هب ةيانعلاو ةيهقفلا ةساردلا يف ًايمسر
 .فينصتلاو طابنتسالا جهانم عيسوت ىلإ

 ًامامتها عئارشلا فيلأت دهع ذنم ءاهقفلا متهإ دقو

 ةساردلا رادم اهيلع يتلا بتكلا نم لازي الو «هب ًاريبك

 نورقلا لالخ ءاهقفلا هيلع دمتعا دقو ؛ملعلا زكارم يف

 «لّوطمو رصتخُم نيب هيلع ًاحورش اوعضوو ؛ةديدعلا
 ْتْفَلَأ يتلا ةمخضلا ةيهقفلا تاعوسوملا مظعم َّنِإ لب

 اهضعب زيمت ؛'"'هل حورش يه قّقحملا رصع دعب
 الو .ىرخأ ةّرم عيرفتلاو لالدتسالابو «ةّرم راصتخالاب

 نيسرادلا ةيانعب ىظحي مويلا ىلإ باتكلا اذه لازي
 .هتدجو هتيويح هدقفُي مل لكشب

 تاعوضوملا فارطأب ٌملي ْنأ يلحلا ققحملا لواح

 هل نيقباسلا ءاهقفلا تاميسقت بسح ةرئانتملا ةيهقفلا

 .لوألا دلجملا ؛عئارشلا باتك ةمدقم عجارُت )١(
 .17/ص ء« جا «ةعيرذلا )١(



 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 ةطاحإلا لهست ةدّدحم تاميسقت يف ةجردنم اهلعجي ْنأو

 ءاكجألا ينقل هر نأ عضو ىلإ هس ءانع

 ّلكو ؛ءاهقفلا نيب ًافلتخم ميسقتلا اذه ناك دقو .ةيهقفلا

 جهن حبصأ دقو .ةصاخلا هرظن ةهجو بسح هاري هيقف
 ذنم ةيمامإلا تافلؤم يف هيلع افراعتم ديدجلا ققحملا

 رصاعملا هيقفلا دي ىلع لإ ريغتي ملو «فلؤملا رصع
 .ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا مامإلا

 يف رهظ دقف ميسقتلا يف يلحلا ققحملا جهنم امأ

 «تادابعلا ؛ماسقأ ةعبرأب «مالسإلا عئارش» باتك

 .ماكحألا «تاعاقيالا .دوقعلا

 رمألاب يهتنيو ؛ةراهطلا باتكب أدبي :تادابعلا ُمسقف
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 باتكب يهتنيو ةراجتلا باتكب أدبي :دوقعلا مسقو
 . حاكتلا

 ىهتنيو قالطلا باتكب أدبي :تاعاقيالا مسقو

 . رذنلا باتكب

 يهتنيو «ةحابذلاو ديصلاب أدبي :ماكحألا مسقو

 . تايدلاب

 َّنأ نم ءىشان ميسفتلا اذه يف رصحلا هجو ّلعلو

 .ةيورخألا رومألاب قلعتي نأ اّمِإ هقفلا ىف هنع ثوحبملا

 ؛ىناثلا اَّمأ . تادابع وهف لوألا ناك نإ .ةيويندلا وأ

 ىلإ جاتحملا ريغف ؛جاتحي ال وأ ةغيص ىلإ جاتحي اًمإف
 صاصقلاو ثاريملاو تاّيدلاك ماكحألا وه ةغيص

 نيفرطلا نم نوكي دقف ةغيص ىلإ جاتحي امو ؛ةمعطألاو

 :ىَمسُي ٍدحاو فرط نمف ءدحاو ٍفرط نم وأ
 :ىمسي نيفرطلا نمو ؛قتعلاو قالطلاك تاعاقيإلا

 أدبتو .حاكنلاو تالماعملا اهيف لخديو ءدوقعلا

 ."١)اهل ةمدقمك (ةراهطلا) باتكب تادابعلا

 ءاهقفلا هراتخا اًمع ًافالتخإ كانه نأ ظحاليو

 :ةسمخ ةيعرشلا تادايعلا ىسوطلا دع دقف ءهل نوقباسلا

 درفُي ملو «'"”داهجلا ديحلا ءموصلا ؛ةاكزلا ؛ةالصلا

 )١( عفانلا رصتخملا ىلع يمقلا يقت دمحم خيشلا ةمدقم .

 ) )1.774ص ءداقتعالاب قّلعتي اميف داصتقالا «يسوطلا
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 دقف .ًالقتسم ًاناكم (ةرمُعلا)و (فاكتعالا) ثحبمل

 ركذو «(موصلا) نع هثيدح نمض (فاكتعالا) ثحب

 ثحبم يف كلذك .(جحلا) نع هئيدح نمض (ةرمعلا)

 باتك تحت جردني اينمض اثحبم هلعج ثيح (سمخلا)

 . (ةاكزلا)

 ةيدابعلا ثحابملا هذه عيمج دروأ دقف قّقحملا اَمأ

 تخيم وهو رخآ ًانحتم اهيلإ تانماو:: لف لكشي
 رْسُي مل يذلا .««ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا»

 . (داهجلا) باتك نمض يسوطلا هيلإ

 مامإلا لّدب دقف ةرصاعملا داهتجالا ةسردم يف اَمأ

 ملف رخآ ًاميسقت ميسفتلا اذهب ردصلا رقاب دمحم ديسلا
 ثحابم نمض (ةيلاملاب ةبوشملا ةدابعلا) ثحبي
 ميسقت يف اهلعج لب «ةاكزلاو سمخلا لثم (تادابعلا)

 ٌفاضأ امك «(ةماعلا لاومألا) ناونع تحت عقي ديدج

 لعج هّنأ امك «(تارافكلا) ثحبم (ةضحملا تادابعلل)

 نمض (ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا) ثحبم
 . '"”(صاخلا كولسلا) ناونع تحت جردني ميسقت

 ًائيدم يقب ةيهقفلا ثحابملا ميسقت ّنإف هيلعو
 ةينامث ةبارق يلحلا قّقحملا اهعضو يتلا ةيملعلا دوهجلل

 رصعلا ىتح اهب ذخألا ىلع ءاهقفلا بأد يتلاو ,نورق
 ْ . رضاحلا

 ينيوزقلا تدوج ررتكدلا

 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 رشع يداحلاو رشاعلا نرقلا يف

 نييرجهلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هب يدهي نيبم ٌباتكو ٌرون هنم انءاج يذلا هلل دمحلا

 نيب يذلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءدشرلا ىلإ

 سانلا ةاده مه نيذلا هلآ ىلعو «مهيلإ لزن ام سانلل

 . ميركلا هللا باتك رارسأ ىلإ

 ,17١17؟ص 3 ١1ج «ةحضاولا ىواتفلا .ردصلا 2غ
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 ريسافتلا عاونأ

 ىلإ ًايلك همسقن نأ عيطتسن «ميركلا نآرقلا ريسفت

 .اروثأملا»ب ريسفتلا وأ « يرثألا ريسفتلا ١

 ١ يأرلاب ريسفتلا .

 : روثأملاب ريسفتلا وأ .يرثألا ريسفتلا -أ

 نيماضم مهف لجألو ءريسافتلا نم عاونألا هذه يف

 ىلإ دانتسالا ىلإ نورسفملا أجلي .؛ميركلا نآرفلا

 ضعبلا نأ ىتح ؛مهريسافت يف ثيداحألاو تاياورلا

 «ناهربلا» ريسفتك «هريسفت يف ثيدحلا صن ركذي مهنم

 رخآلا ضعبلا يفتكي امنيب(ينارحبلا مشاه ازريم)ل

 نود ثيداحألاو تاياورلا هذه ىلإ دانتسالاب ريسفتلاب
 تاياورلا هذه صوصن وأ نوتم ركذل قرطتلا

 .ثيداحألاو

 ةدمعو يَوهللا لوسر ةباحص ريسافت عيمج نأ الإ

 ةفلتخملا روصعلا ىف ريسافتلا ضعبو نيعباتلا ريسافت

 انتزوطغ ىف هنأ قرانر نكلا ةةيرئأ ريسانت لكتب تناك
 تانازرلا ىف نولدفالا هقك تيسير نيكس دعب
 (ريثك نبا) لاثمأ ةعيشلا نم نيرسفملا ضعب أحل ةروثأملا
 حرجلا قيرط نع تاياورلا هذه ةساردل (يربطلا)و
 . حيجرتلاو ليدعتلاو

 : يأرلاب ريسفتلا - ب

 «تاطابنتسالا عاونأ كانه يأرلاب ريسفتلا يف

 ةيصخشلا ةرظنلاو «ةيدرفلا ةربخلاو «ءارآلاو «قاوذألاو

 ىرخأ قرط ىلإ ةفاضإ «ثيداحألاو تاياورلا ىلع ةدايز
 «ةتارقلا ريبافعلا ريش يسرك

 «نافلتخم نايأر يأرلاب ريسفتلا يف مالسإلا ءاملعلو

 الك نأب لوقلا بجي انهو ؛همّروح رخآلاو هحابأ يأر
 ريسفتلا نأ وهو الأ ءدحاو فده ىلإ نارظني نايأرلا

 هيف دنتسي ال يذلا ريسفتلا وه مارحلاو بسانماللا يأرلاب

 ةفرعملاو «كاردإلاو «تاياورلاو ثيداحألا ىلإ رسفملا

 .يمالسإلا نيدلاو عرشلا لوصأو «ةيبرعلا ةغللا دعاوقل

 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 نأ نودب يصخشلا هطابنتسا ىلع رسفملا دمتعي نأ وأ

 . هتايرظنو هءارآ هب دكؤي يذلا يعرشلا ليلدلا هديب نوكي

 وه يذلا '”يأرلاب ريسفتلا زاوجل طورش كانهو
 رعدي هسفن ميركلا نآرقلا نأل زئاجو حومسم بلطم
 . ''”تايآلاب ربدتلاو داهتجالا ىلإ سانلا

 ريسفتلا ناك اذإ :لوقلا بجوتي ةيلامجإ ةروصب
 ضراعم هنكل اهب حوسملا طورشلا عيمج لمحي يأرلاب

 «ةيعطقو ةتباث اهتحص نوكت نأ لمتحي ىتلا ثيداحألل

 داهتجالا نأل ؛ةينيد ةيمهأ هل ياي هنإف

 نكي مل اذإ نكل «زئاج ريغ صنلا لباقم يف طابنتسالاو
 داهتجا نيبو تباثلا يعطقلا صنلا نيب ضراعت يأ كانه

 نامعدي طابنتسالاو صنلا ناك لب ءرسفملا طابنتساو

 أطخ يأ نم ٍلاخ ريسفتلا اذه ناك ءامهضعب نادكؤيو

 ةعيشلا ىدل ةيمهألا تاذو ةربتعملا ريسافتلا رثكأ لثم

 ؛نايبلا عمجم»و (يسوطلا خيشلا) ل «نايبتلا» ريسفتك

 ريسفت امأ «(امهيلع هللا ناوضر) (ىسربطلا ىلع ىبأ)ل

 «ليزنتلا راونأ»و .(يزارلا رخفلا) ل «بيغلا حيتافما

 لماك اهل ريسافت ةنسلا لهأ ىدل يهف (يواضيبلا)ل

 .رابتعالاو ةيمهألا

 ناعون كانه نأب لوقلا عيطتسن نذإ ةرصتخم ةروصب

 هنادقفل ةيمهأ يأ هل سيل امهدحأ «يأرلاب ريسافتلا نم

 ةيمهألا لماك هل رخآلاو «يأرلاب ريسفتلا طورش عيمج

 . يأرلاب ريسفتلا طورش عيمج ىلع هئاوتحال رابتعالاو

 نينرقلا يف «روثأملا»ل ةيسرافلا ريسافتلا نم جذامن

 .نييرجهلا رشع يداحلاو رشاعلا

 يف ناهربلا) هباتك يف (يشكرزلا) اهركذ طورشلا هذه ةصالخ )١(
 :يهو (نآرقلا مولع

 نم رذحلاو هابتنالا عم هزت هللا لوسر نع لقنلا - ١

 .ةلوعجملا عضاوملاو ةفيعضلا ثيداحألا

 . ةباحصلا لاوقأ ىلإ دانتسالاو كسمتلا - ١

 . ةغللا يف فراعتملاو لوادتملا لولدمو موهفمب كسمتلا - *

 .ةينيدلا نيناوقلاو ينابملاو لوصألا عم ريسفتلا ةقباطم - ؛

 <َهُلاَمَتَأ ٍبوُلف َّلَع نأ َتاَءرَعْل َنوُربََتب الأ :ةيآلا قبط (0)
 0200 : ةيآلا دمحم ةروس)



 ةيسزافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 :رابخألا راثآ ١

 هراوزلا نسح نب يلع نسحلا يبأ) نم ريسفتلا اذه

 ديشمج نيدلا ثايغل) ًاذيملت ناك ؛«(ىناهفصألا يإ

 نايل ماحب ناكر (نكركلا قهسملا )و «(قإ ةراقرلا
 .(ه9484 - 9470) ةنس (بسامهط)

 نسحلا مامإلا ريسفت نع ةمجرت روكذملا باتكلا
 يبرعلا صنلاب ريسفتلا لصأو (١231م) ةيئكت يركسعلا

 نب يلع نسحلا يبأو دايز نب دمحم بوقعي يبأ ةياورب
 كلت يركسعلا نسحلا مامإلا هالمأ يذلا «رايسلا دمحم

 .هانودو امهيلع

 ةغللا ىلإ ريسفتلا اذه ةمجرتب ماق يإ هراوزلا

 باتك ةمجرت ىلإ ةفاضإ كلملا نم رمأب ةيسرافلا
 (يسربطلا روصنم يبأ) ل ؛جاجللا لهأ ىلع جاجتحالا»

 ةمجرت» باتكو (يورسلا بوشارهش نبإ)و ١بقانملاو
 .«صاوخلا

 :صاوخلا ةمجرت " 

 «يإ هراوزلا ريسفت» هل لاقيو «يأ هراوزلا نع وهو

 :نيدلجم يف ريسفت وهو

 . فهكلا ةروس ىتح ميركلا نآرقلا لوأ نم :لوألا

 .ميركلا نرقلا رخآ ىتح فهكلا ةروس نم : يناثلا

 «رابخألا لمشيو ريصقو رصتخم ريسفتلا

 رسف دقو هلكت ةعيشلا ةمئأ نأشب تلزنأ يتلا ثيداحألاو

 يف باتكلا متأو «ليصفتلاب ةحتافلا ةروس هيف يإ هراوزلا
 ةيسرافلاب ًارعش هتمتاخ يف بتكو «(ق.ه89141) ةنس

 : هتمج رت

 ممتأدقله لال ضفب

 نيعملا .هللا | ضفب هخيراتو

 (ق .ه4ا/5) هللا لضف

 :ةمألا ةيادهل ةمئألا ريسفت

 نيسحلا دبع نب اضر دمحم الم نم ريسفتلا اذه

 باتك مظن امك (كلامملا ئشنم) يسوطلا يريصنلا
 ريسفتلا .ه1١١/ ةنس ميركلا نآرقلل «بايترالا فشك»
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 اهنم لوألا «ًادلجم نيرشع نم نوكتي هنع ثدحتن يذلا

 ةروس ريسفتو ءريسفتلا تامدقم يف لصف نيرشعب
 ْمُهظ ىلإ ةرقبلا ةروس نم تايآ ةدعو ءةحتافلا

 . « نونو

 ةمجرتب أدبي هنأ ريسفتلا اذه يف يريصنلا ةقيرط
 ثيداحألا ىلإ دانتسالاب ان مث ةيسرافلل ةيآلا

 ةيسرافلا ىلإ (ثيداحألاو تاياورلا) اهلقنب تاياورلاو

 «لئاضفلا ليبق نم تابآلاب ةقلعتملا عيضاوملا امأ .الوأ

 دعب اميف اهعضو دقف هباش امو ؛لوزنلاو ءصاوخلاو
 . لوضف يف

 لثم ثيدحلا بتك ىلع ريسفتلا اذه دمتعي ر
 (يسربطلا روصنم يبأ)ل «جاجللا لهأ ىلع جاجتحالا»
 لضف نسح روصنم يبأ)ل «قالخألا مراكماو

 ريسفت» نع لقني ام ًابلاغو ءامهريغو .(يسربطلا

 ."يواضيبلا»و «يشايعلا

 ةبوسنملا ريسافتلا لك ريسفتلا اذه يف ركذ يريصنلا

 لصألا ريسافت عيمجو هكقت يركسعلا نسحلا مامإلل
 . يمقلا ميهاربإ نب يلع ريسفت رصتخمو صنلاو

 :نازحألا ءالجو ناهذألا ءالج

 : نيمسف يف ريسفتلا اذهو

 نب نيسح نساحملا ىبأ)ل ناهذألا ءالج : لوألا

 ١ . (يناجرجلا نسح

 نيدلا ثايغ) ل (رزاك) «رزاغ» ريسفت : يناثلا

 ."«رزاغ» ديسلاب فورعملا (يإ هراوزلا ديشمج

 لهأ ثيداحأ نع اذخأ ناريسفتلا ناذه افلؤم

 اهئامجرتي مث نآرقلا نم تايآب نآدبي « كت تيبلا
 صنو لصأ ناركذي نيحألا ضعب يفو ءاهنارسفيو
 .ةياورلا

 .طقف ةيسرافلاب ةمجرتلا نالقني ىرخأ نايحأ يفو
 باتكلا اذه ىف نيرسفملا ضعب ءامسأ ركذ ظحاليو

 ١ .امهريغو (ةداتق)و (سابع نباذك

 ًانايحأو ؛لوصف ةعبسب ةمدقم هل روكذملا ريسفتلاو



 الا

 كيهان ؛ةميركلا تايآلا لوزن نأش يف ثيذحلا لوانتي

 لبق روسلا لئاضف ركذو ديوجتلاو «ةءارقلا ثحب نع

 نم ريثكلا اهيلإ عجري يتلا ةيمهألا تاذو ةربتعملا

 . نيرسفملا

 يأرلاب ريسفتلا عاونأ

 ١ مالكلاب ريسفتلا :

 تأشن نأ دعب  مهمظعم لب «نيرسفملا نم ددع

 ىعسي ناك  دئاقعلا لوصأب ةطبترملا ةفلتخملا بهاذملا

 نم هبهذمو هتديقعب ةصاخلا ءارآلاو دئاقعلا جرختسي نأل

 نيرسفملا نم ةعامج دجنو «ةميركلا ةينآرقلا تايآلا

 تايآلاب ذاوحتسالل ةصرف لك لالغتسا نولواحي اوناك

 - ميركلا نآرقلا يف ةيبدألا لئاسملاو طقنلا ىتح  ةينآرقلا

 ًاضيأ اننكميو «مهدئاقع ةيباوصو ةّيناقح تابثإ لجأ نم
 .ريسافتلا هذه يف يمالكلا بناجلا ىتح زورب ةدهاشم

 دئاقعلا لوصأ رهظت يتلا ريسافتلا رهشأو مهأو

 «فاشكلا#» وه ةينآرقلا تايآلا ىلإ دانتسالاب ةيبهذملا

 بهاذملا تيبثت يئاهنلا هفدهو ؛«(يرشخمزلا هللا راج)ل

 . ةيلازتعالا

 وأ «بيغلا حيتافم» باتك ءرخآلا يمالكلا ريسفتلا

 زرابلاو «(يزارلا نيدلا رخف مامإلا)ل «(ريبكلا ريسفتلا)

 ةطبترملا لئاسملاو «ةيلقعلا بناوجلا ءريسفتلا اذه يف

 دئاقع نع هريسفت يف ةدشب عفادي وهو «دئاقعلا لوصأب

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 :ىقسلفلا ريسفتلا - *

 رصع يف ةصاخو نييومألا ةموكح رخاوأ يف

 ةينانويلا ةيفسلفلا بتكلا رثكأ تمجرت نييسابعلا ةموكح

 علاطي امدنع ناك نيملسملا نم مسق «ةيبرعلا ةغللا ىلإ

 حورلل ةقفاوم تسيل مهلئاسم نأب ظحالي بتكلا هذه

 نآرقلل ةضراعم اهنأل اهنوفلتي اوناك ةقيقحلا يفو ةينيدلا

 ةيسرافلا ريسافتلا لع فرعتلا .

 ضعب يف (يزارلا نيدلا رخف) كلذكو (يلازغلا)

 ةينانويلا ةيفسلفلا تايرظنلا هذهل نوضرعتي مهراثآ
 ةفلاخم تايرظنلاو ءارآلا هذه رثكأ نأب نولوقيو

 مهتايناكمإ دودح يفو «نيدلاو ميركلا نآرقلا صوصنل

 .اهل نيدنفم ءارآلا هذهل نودصتي اوناك ةيملعلا

 مهتظحالم عم  نيملسملا نم رخآلا ضعبلا نكل

 ام دح ىلإ اوناك ةينيدلاو ةيفسلفلا ءارآلا نيب فالخلا

 .ةفسلفلاو نيدلا نيب عمجلل نوعسيو ءارآلا هذه نولبقي

 ةفسلفلاو لقعلا قرطو عرشلاو يحولا نأ اونّيب مهنأ مث

 اهضعب ةدكؤمو ةديؤم اهنإ لب ضقانت يأ اهيف سيل
 .رخآلا ضعبلا

 قفاوتلاو ةقباطملا داجيإل ًارظن ةفسلفلا باحصأ

 صوصنلا نولوأتي ًانايحأ اوناك  ةفسلفلاو نيدلا نيب

 بسح اهنوهجويو مهدئاقعو بسانتي لكشب ةينيدلا
 نوحرشي اوناك نايحألا ضعب يفو «ةيفسلفلا ءارآلا

 نوعضيو ةيفسلفلا ءارآلا بسح ةينيدلا صوصنلا ساسأ

 حضاوو «ةينيدلا قئاقحلا ىلع ةمكاح ةيلقعلا تايرظنلا

 .ىلوألا ةقيرطلا نم ًاريثك أوسأ ةريخألا ةقيرطلا راثآ نأ

 ةينيدلا قئاقحلاو تايآلا ضعب عضو (يباراافلا)

 دجن افصلا ناوخا لئاسر يفو .''”ضحم يفسلف ريبعتب
 ًاحورشم ةينيدلا تاحالطصالاو ةينآرقلا تايآلا نم ًاءزج

 «رانلاو ةنجلا» نع ثيدح يفف - ضحم يفسلف ريبعتب
 :نوبتكي

 نع ةرابع رانلاو «كالفألا ملاع نع ةرابع يه ةنجلا

 ملاع وه ينعي  رمقلا كلف تحت عوضوملا ملاعلا
 . (؟ايندلا

 نومضمو (ةقاحلا) ةروس نم ةيآ ركذ يف انيس نبإ

 :بتكي هَل رذبتوي مهم َكْيَر ٌشرَع ٌلِجحَو» ةبآلا
 كلف ىمسي يذلا عساتلا كلفلا شرعلا نم دصقلا

 هلإلا شرع نولمحي نيذلا  ةينامثلا ةكئالملاو .كالفألا

 .ا١ 9/6 ١75 ص «٠ صوصفلا 2غ«(

 5١/١. ءلافصلا ناوخا لئاسر قفز



 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 . '"”عساتلا كلفلا تحت عقت يتلا ةينامثلا كالفألا ينعي

 :ينافرعلا ريسفتلا -

 نافرعلاو فوصتلا نوربتعي ةفوصتملاو ءافرعلا ضعب

 ةيفسلفلا ثحابملاو ةيرظنلا لئاسملا ىلع ىنتبم

 مهميلاعتو مهتايرظن ىوتسمب ميركلا نآرقلا نورسفيو
 ميركلا نآرقلا نأب انه لوقلا بجيو «ةصاخلا مهقاوذأو

 قاوذأو ءارآو تايرظنل ةضراعمو ةديعب ةينآرقلا ميهافملاو

 لجأ نم لزني مل ميركلا نآرقلا نأو ةفوصتملاو ءافرعلا

 .نيعم بهذم تايرظنو ءارآ دييأتو تابثإ

 لالخ هتايرظن عضول ىعسي فراعلا يفوصلا نأ الإ

 ذخأي نأ لواحي وهف كلذلو «ةينآرقلا تايآلا ريسفت

 هل ًاليلدو ًادهاش هلعجيل ميركلا نآرقلا يف درو ام ضعب

 . هيلإ دنتسي

 ىلإ هنوبسني يذلا ريسفتلا وه يفوص ريسفت رهشأو
 بلكي وهو 2 اها م (يبرع نب نيدلا يحم)

 املك 06 َمِيِلَصُن َقْرَس اَنينياَنِب أورْفَك َنيِذَّلأ َّنإ# ةيآ ريسفت يف
 هلل كر باَدملا افوُديل اه اول مهد مهول تجي
 ينعي : 4َنيياتب اوُرمك نيل ّنإ» ."””4اميكح اً ّنك
 لاعفالاو ةلالجلا تافص نع نيبوجحم اوقي نيذلا سانلا

 . (هللا لاعفأ)

 بخ ءالب ران يف مهيلصن ينعي : © ْمِيِلَصْن َقْوَس
 بسحب رمألا اذه يضتقت مهزئارغ نأل «لاملا

 . مهدادعتسا

 اهنع تطقاست املك ينعي :4مُهُدوْلُم جنن اذك»

 .اهريغ ًادولج مهانلدب ةينامسجلا مهدولجو ةبجحألا

 .انع قارفلاو انم

 رظنا رثكأ عالطإ بسكلو .174- 58١ص ءانيس نبء لئاسر )١(

 .91/ - 47/9 «نورسفملاو ريسفتلا# ىلإ

 يف ةرم لوأ عبطو 'ربكألا ريسفتلا» مساب فورعم ريسفتلا اذه (1)

 اذه ةبسنب نوككشي ءاملعلا نم ةدعو «قالوب يف 15١1م7 ةنسا

 .يبرع نب نيدلا يحمل باتكلا

 607 : ةيآلا« ءامسنلا ةروس قفرف]
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 ىلاعت هللا نإ ينعي : 4اًميِكَح اَبِرَع َنك هنأ كإ»

 رانب ءالذأ مهلعجيو ءمهتفص ةلذب مهرهقي ءٌراهقو يرق

 مهبذعيو مهقرحيو «؛لامكلل مهلصوت يتلا قايتشالا
 اقفوو مهسفنأل امهوبلط نيذلا ةقشملاو باذعلل ًاقبط

 رتاوتم لكشب دولجو ةبجحأ ةقيرطب مهماسجأ ةجاحل
 3" يلازغو

 : لوقي 2" ”4اَيِب
 ٌرُموهو ؛ميظعلا ينامسجلا لوغلا وه رحبلا

 وه يذلا مسجلا نم ةيلاخلا حورلا وه رحبلاو «حلامو
 ينعي) نايقتلي نارحبلا اذه : 4ِنايتَلَي» غئاسو ليمج

 نيب : يب اني (حورلا رحبو ؛ينامسجلا رحبلا
 يتلا ةيناويحلا سفنلا نع ةرابع وهو خزرب نارحبلا ناذه

 داسجألا لثم تسيلو «ةيلاخو ةيفاص حورلا لثم تسيل

 ىغطي ال امهنم لكني الط "”ةخسولا (ةيلوغلا)
 ٍفاص مسجلا لعجت نأ عيطتست حورلا ال ءرخآلا ىلع

 حورلا ىلع ىغطي نأ ىلع رداق مسجلا الو ءاهلثم

 قلخلا قلاخ ناحبس) .ءةخسو هلثم اهلعجيو اهسناجيو

 قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا هزنم :(ءاشي ام ىلع رداقلاو

 .''”ءيش لك قلخي نأ ىلع رداقلاو قلخلا

 -ناقرعلاو فوصتلا باحصأ نم ىرخأ ةعامجو

 مهريسل اهنولمعتسي يتلا ةيفخلا تاراشإلا ىضتقمب
 هميهافمل ًافالخ ميركلا نآرقلا نورسفي  مهكولسو
 نيب تقولا سفن يف عادبالاو قيبطتلا ةيلباقو «ةيرهاظلا

 اهنأك نوكت  ًانايحأ  ميركلا نآرقلا رهاوظو تاراشإلا

 . ةحضاو

 :مهتاريسفت ىف ةفوصتملاو ءافرعلا ججحو ةلدأ

 تبسنل «ةفوصتملاو ءافرعلا ءالؤه لقم قارذأو ءارآ

 )١( ريكألا خيشلا ريسفت ١/ 1617.

 1١9 5١. :ناتبآلا ؛,نمحرلا ةروس (؟)

 .فيطللا ةملك لباقم يف (فيثكلا - وأ خسولا) ةملك موهفم (؟)

 54١. /؟ ربكألا خيشلا ريسفت (4)



 نلللا

 ىلع ةسسؤم يه لب «ةيملعلا تامدقملا ىلع ةينتبم

 يتلا ةيفوصلاو ةيخررلا تايضايرلاو «ةيلمعلا تامدقملا
 نيرط يأ نم ةدفاحملاو فشكلا جرد ىلإ هه لص

 ةديعبلا ةصاخلا مهتاكاردإو مهئاكذب اهيلإ نولصيو ؛ناك

 - ةينيدلا صوصنلاو ةينارقلا تايالا يف  لالدتسالا نع

 .هذه تافشاكملاو تادهاشملا قرط سفن نم

  ةيرهاظلا ريسافتلا نوثحبي ةفوصتملاو ءافرعلا نذإ

 نآرقلا تايآ رهاوظ نم اهنوصلختسي يتلا ريسافتلا يأ

 ًاقبط نكل  اهنودقتني ًانايحأو ءاهب نوفتكيو  ميركلا

 مهنأ مث ؛ةصاخ ءارآو قاوذأ مهل مهنأل مهتديقعل

 : نولوقي

 حرشو «ريسفت ىلع دنتسنو يفتكن نأ زوجي ال
 بجوي لمعلا اذه نأل «ميركلا نآرقلا تايآ ليصفتو

 .ميركلا نآرقلل ةعساولا ميهافملاو يناعملل دح عضو

 ةعبات عضوت ال ميركلا نآرقلا يناعم نأ امب نكلو

 رايعملاو سايقملا نأ امبو ؛ةيرهاظلا ريسافتلاو ظافلالل

 الف ؛دودحملا يئزجلا انلقعل ًاقفو ريباعتلا هذهل ةيمهألاو

 ««حورلاو بلقلا»ب اهنع ربعي ىرخأ ةوق دوجو نم دب
 ذه ؛ةدودحم ريغو هنم ىوقأ لب «لقعلا نم ىلعأ يه

 هلإلا) هللا شرع وه دودحم ريغو ةياهن الب يذلا بلقلا
 نأ عيطتسي يذلا بلقلا وه اذهو ؛ "”هيظعلا (يبرملا

 الب يتلا ميهافملاو «ةدودحملا ريغ يناعملا نزاخ نوكي

 . عساولا هشرع يف اهعسيو ميركلا نآرقلل ةياهن
 مهقازم نأ نوعّدي ال ةفوصتملاو ءافرعلا رثكأ نأ عمو

 ؛ميركلا نآرقلا مهفل يئاهنلا فدهلا لكشي مهبرشمو

 يه مهتاهبنتو مهمهفو مهكاردإ نأ نوعّدي مهنكل
 صاخلا مهريسفتو «شرعلا نيهاربو ةيهلإلا تاراشإلا

 . "”«نطابو رهاظ ةيآ لكل» نأب مهتديقع ىلع ينبم

 بلق ينعسوو يئامس الو يضرأ ينعسي مل» ثيدحل ةراشإ )١(

 .(قا.اها“هم

 لكلو دح فرح لكلو «نطبو رهظ ةيآ لكل: رخآ ثيدح يف (7)
 .؟علطم دح

 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 رهاوظب يحطسلا لمأتلا بسح نورسفي ءالؤه

 نوطبنتسيو نوجرختسي ءاهقفلا نأ عم «ميركلا نآرقلا
 «ةينآرقلا ريباعتلا هذه سفن نم ةيعرفلاو ةيهقفلا ماكحألا

 نم رومألا رثكأ نوجرختسيو نوفشكتسي نيرخآلاو

 (حورلا) فوجلا لهأ نأ الإ ءرهاوظلا هذه سفن

 نم ةيفخملا قئاقحلاو زومرلاو رارسألا نوجرختسي
 .ريباعتلاو ظافلالا هذه سفن

 تايآلا عوضومب متهي نم نييرهاظلا نيرسفملا نيب
 ؛يغالبلا ملعلاو ءوحنلاو .فرعلاو «ةغللا نم ةينآرقلا

 حيرشتلاو «لوزنلا بابسأ  (عيدبو نايب «يناعم)

 ىف امأ ءاهلاثمأو «ثيداحألاو .«صصقلاو «نوناقلاو

 رارسالاب نومتهي مهنأ دجنف نييفوصلاو ءافرعلا ريسفت

 . ةيهلإلا تايآلا يف ةدقعملا زومرلاو ةيئاهنلا

 ةفرصتملاو ءافرعلا ريسفتل داقتنا

 ءافرعلا ىوعدب للعلاو تاالالدتسالا هذه لاثمأ

 مالسإلا ءاملع داقتنا دروم يه ميركلا نآرقلا ريسفت

 نآرقلا مولع ءاملعو ءاهقفلاب نعطت اهنأ ةصاخ ابلاغ

 رظنبو - صخألاب نيعرشتملا نم ددع رظن يفو «ميركلا

 يأ يف اهيلإ دنتسي ال نأ بجيو «ةينيد ةيمهأ يأ اهل

 عورفو دئاقعلا لوصأ نم معأ  ةينيد وأ ةيعرش ةلأسم

 .- ماكحألا

 رهشأو مهأ ؛(يبرع نب نيدلا يحم) ريسفت ريغو
 باتك يرجهلا سماخلا نرقلا ىتح نيينافرعلا ريسافت
 باتكو (ق .ه7 م( (يملسلا)ل «ريسفتلا قئاقح»

 م) (يريشقلا مساقلا يبأ)ل «تاراشإلا فئاطل»

 نآرقلا رهاوجو صالخالا ةروس ريسفتو (ق .ه605

 لوقي هريسفت ةمدقم يف يملسلا (ق.ه0٠5م) يلازغلل

 دق مهنم الك رهاوظلا مولع ءاملع تيأر ينأ امب
 لكاشمو .ةغللاو «ةءارقلا نأشن متهاو اريسفت ررح

 خوسنملاو خسانلاو ءلصفملاو عمجملاو .ظافلألا



 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 الإ ةقيقحلا ناسلب باطخلا مهفب اوقفوتي ملو .اهريغو
 دقلو ءميركلا نآرقلا تايآ يف درو امم ليلقلا يف

 هتمعداو ميركلا نآرقلا ريسفت يف ًامالك ترضح

 .ةقيقحلا لهأو خياشملا لاوقأو ديناسألاب

 ةعامج ماق «يملسلل «ريسفتلا قئاقح» تفئيلأت دغن

 ضارتعالاب يملسلا دعب ءاملعلا ىتحو نيرصاعملا نم
 قلخو فيرحتلاب هومهتاو ؛هبايعتساو هداقتناو هيلع

 لكو ؛ىرخألا رهاظملاو ةينافرعلاو ةيفوصلا ثيداحألا
 ميركلا نآرقلا ريسفت وه يملسلا باتك نأ دقتعا نم

 , 3 0هنيد نع جرحخو رفك دق ًاعطق وهف تاذلاب

 «ريسفتلا قئاقح» نأش يف (يملسلا) بتاعي (يبهذلا)

 . "”ةينطابلا تاليوأتلابو بئاصملاب يتأي هنأب همهتيو

 نم هدعي يطويسلاو .,بذكلاب همهتي ةيميت نباو
 ,؟9ةفيخسلا ءارآلا هريسفت يف عضو هنإو «نيعدبملا

 يف ةيفوصلا مالك نع بتكي لصف رخآ يف يطويسلاو
 :لوقيو ميركلا نآرقلا ريسفت

 فئاطل» هباتك يف (ءاطع نب نيدلا جات) لوقي

 :«ننملا

 نأش يف (ةيفوصلاو ءافرعلا ينعي) ةفئاطلا هذه ريسفت

 ميركلا نآرقلا رهاظب ة8ُمركألا يبنلا ثيدحو هللا مالك

 يفرعلا لولدملاو لمعلل قباطم ةيآلا رهاظ نم موهفملاو

 كاردالاو ىنطابلا ىماهفالا فقوملا ىف دجوي نكلو .اهل

 يف ىتأ امك حوتفملا ثيدحلا وأ عوض وملا يلخادلا

 .«نطيو رهظ ةيآ لكل» ثيدحلا

 ةيفسلفلا ريسافتلا نأ :لوقلا بجي ًالامجاو

 وأ ةيمهأ يأ اهل نوكي ال ام ًابلاغ ةينافرعلاو ةيفوصلاو
 ثيداحألاو صوصنلل ةيرهاظلا ةفلاخملا ببسب رابتعا

 . ةروثأملا

 ةيفسلفلاو ةيمالكلا ةيسرافلا ريسافتلا نم جذامن

 ةرضا ا «ناقتإلا )١(

 .ندنل ةعبط 23”١ص «نيرسفملا تاقبط ()

 .ردصملاو عجرملا سفن ()

 ضحي

 رشع يداحلاو رشاعلا نينرقلا يف ةيفوصلاو ةينافرعلاو
 .نييرجهلا

 :قئاقحلا قئادح ىأ - صصقلا نسحأ ١

 اذهو (ق.ه4017م) يهارفلا نيكسم نيعم نم

 يف «قئاقحلا قئادح» ريبكلا ريسفتلا نم مسق ريسفتلا

 . فسوي ةروس نأش

 نيفلؤملا راعشأ نم جرختسم ينافرع ريسفت
 ىرخألا بتكلاو رارسألا فشك نم هيف ركذو «نيرخآلا

 :ركذي ةمدقملا يفو

 رسفأ نأ تدرأ (ةحتافلا) دمحلا ةروس ريسفت دعب

 ةروس مدقأ نأ ينم اوبلط يباحصأ نكل نارمع لآ ةروس

 ريسفت هجولا اذه نمو «نارمع لآ ةروس ىلع فسوي

 . قئادحلا اهتيمس فسوي ةروس

 ةدوجوملا باتكلا اذه نم ةيريسفتلا ةخسنلا يفو

 كلملا ةروس ترسف ظعاو يروكشأ يداه ديسلا دنع

 مَعَ َنوُمِوظيَو» ةيآ ريسفت عمو «ميركلا نآرقلا رخآ ىلإ
 ريمأ نأشب اهنأ اهتفصب 74'2ريِثلَو امِبَو انيكسي ويح ّلَع
 :لوقي قئياهتيب لهأو ءيلع نينمؤملا

 كلمو نانسلاب ايندلا كلم ذخأ (هنع هللا ىضر) ىلع

 الو نانسلا كلمت ال تنأ نيكسم «ةفغرأ ةثالثب ةرخآلا

 . '"”ةفغرأ ةثالثلا كلمت

 :ةيناسنإلا <

 (ق .ه١١ نرقلا نم رادهدلا دومحم نب دمحم نم

 نيتروسلاو «(حرشن ملأ)و (ىحضلاو) ةروس ريسفت يف

 يف ٌلوق ريسفتلا اذه ةالصلا يف  ضعبل ناتلمكم ناربتعت
 دقتعيو ةكةمركألا يبنلا ماقمو ةيناسنإلا بتارم

 . ك8 هنرضح نأش يف اتلزن نيتروسلا نأب نوفلؤملا

 نم مهفو ؛ًاينافرع ًاريسفت نيتروسلا رسف رادهدلا

 )١( :ةيآلا ء(رهدلا) ناسنإلا ةروس 18.

 ) )1ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا 58/7.
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 هتالاقم نم رشاعلا لاقملا وه ريسفتلا اذهو «ةيفورحلاو

 . رشعلا

 :ةيهلإلا ةنامألا "' 

 ةيآريسفت يف (ق.ه4١٠م) داماد ريم نم

 ىدامج يف يوفصلا ىجروقل اهبتك يتلا ''”(ةنامألا)

 عم عبط يفسلف ريسفت وهو ءق .ه74١٠١ ةنس ىلوألا

 . (داماد ريم) لئاسر

 :ةنامألا ةيآ ريسفت : 

 باوج يفو ىصخشلا هبلطب يذلا .(ق.ه891١٠م)

 ةمدقم ركذب اهبتك  ةينافرعلا ةدعاق قبط  هئاعدتسال

 . ةيآلا عم ةبسانتم

 :يسركلا ةيآ ريسفت  ه

 رشاعلا نرقلا يف لاقي «يفوصلاو بيدألا ملاعلا نم

 ردقملا هريسفتو يفنح يفراع ناك هنأ - يرمق يرجهلا

 . ةمتاخلاو ناتلاقمو ةمدقملا ىلع لمتشي (نسحلا)

 .ةيآلا ليوأتو ريسفت يف :لوألا لاقملا

 نطاب ةريس ىلع ةيآلا حرش يف : يناثلا لاقملا

 . ةعيرشلا

 . "'اهيلع ةلمتشملا ةيآلا زومر يف : ةمتاخلاو

 (يلازغلا) نع ينافرعلا ريسفتلا اذه يف ركذيو

 .(ق.ه9404م) (يناودلا نيدلا لالج)و (ق.ه0ه6٠م)

 يذلا ىنيسحلا يدابارتسالا دمحم نيدلا رخف نم

 هيف حرشو «بسامهط كلملا مساب (9607) يف هفلأ

 تول َلَع ةئامألا اَنَضَرَع اًنإ» بازحألا ةروس نم ا" ةيآ )١(
 وج 5 هو مدلعم مع سم جاع رسل م35 آم 2 0 ع

 ُهَنِإ ننال اهلج ابني َنفَْسأو الج نأ بك ٍلاَببْلاَو ِضْرأْلاَ
 . «اًلرْهَج اًموُلّظ نك

 .نارهط يلح نا يمالسإلا ىروشلا سلجم ةبتكم تسرهف )0

 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ةيمالكلا

 : ")م روُجُتلا عقوَمي م نأ م9 ةيآ ريسفت -

 ريسفت وهو «رادهدلا دومحم نب دمحم نم ًاضيأ

 .ةروكذملا ةيآلا نأش يف هتقيرط ىلع ينافرعو يليوأت

 :رونلا ةروس ريسفت 6

 لمشي وهو «رادهدلا دومحم نب دمحم نع ًاضيأ

 . ةيبرعلاو ةيسرافلاب ةينافرعلا عيضاوملا ضعب

 :يسركلا ةيآ ريسفت ىأ ىقثولا ةورعلا 9

 الم)ب فورعملا يزاريشلا دمحم نيدلا ردص نع

 .ينافرعو يفسلفريسفت وهو .(ق.ه١6١٠١م) (اردص

 :ىقثولا ةورعلا - ٠

 يزاريشلا دمحم نيدلا ردص نب ميهاربا دمحم نع

 كلملا مساب هامس يذلا (١7١1م) اردص الم نب

 .هاركإلا لبقي ال يذلا نيدلا :لوألا ضرعلا

 ىقثولا ةورعلا نم صلختسملا : ثلاثلا ضرعلا

 هدلوو دلاولا هبتك ينافرعو يفسلف ريسفت وهو

 ةيآ نأش يف «ىقثولا ةورعلا» ناونع تحت امهالك
 . يسركلا

 ًايح ناك) ىناليغلا ظعاولا هللا ةمعن نب هللا دبع نم

 نأش يف يقالخأو ينافرع ريسفت وهو «ق.ه10١٠١ يف

 ليصفتو «ةحتافلا ةروس يف «كلمو ؛«كلام :تاملك

 ةقيقحو .ةرخآلاو ايندلا قلخ «ةرخآلا راد ةفرعم يف

 .ةرخآلا ةقيقحو ايندلا

 .ال6 :ةيآلا «ةعقاولا ةروس )١(



 ةيسرافلا ريسافتلا ,ىلع فرعتلا

 :فطاوعلاو ةبيغفلا فئاطل -

 ذيملت يولعلا نب نيدباعلا نيز نب دمحأ نم
 ٠١١١ يف يئاهبلا خيشلا .(ق.ه41١٠١م) (دامادريم)

 . ''”ةياورلاب لقنب هل حمس

 اهب ةطبترملا تايآلا نأش يف يمالك ريسفت وهو
 «ةحتافلا ةروسب أدبيو فاععلاو ءادعلاو ء«نيدلا لوصأ

 .بيترت نودب روسلا ةيقب يفو

 :ليواتلا عماول - ١١

 شيعي ناك يذلا يدابارتسالا موصعملا دمحم نم

 .يوفصلا يناثلا سابع كلملا نامز يف

 ىف ةرهاظلا تايآلا ليوأت» ريسفت ةمجرت ريسفتلا اذه

 يضيسحلا قولا نرش جلل 1 ةرهاطلا ة ردسلا لناوعت
 ةيدقن عج يرجملا يشاغلا ةرقلا ىف يداتاردسألا
 . مجرتملا نم تافاضاو

 لئاضف اهيف حدمي ةروس لك ريسفتلا اذه يف

 رمأب ةمجرتلا هذه بتك وهو ؛مهءادعا مذيو هلكت ةمئألا

 اهيف لقنو يناثلا سابع كلملا مسابو نمؤملا دمحم نم
 ىف نآرقلا نم لزن ام» باتكو (ىكجركلا)ل «زنكلا» نع

 نباب# فورعملا سابع نب دمحم نع لقن «تيبلا لهأ
 . كت تيبلا لهأ قيرط نع درو ام تبثيو ؛"””«ماجح

 : هتبادب يف ءاجو هيكون ةمئألا لئاضفو

 تايآ نيرسفملا لامآ ةفيحص باتكلا ردص ةلمج
 نيمجرتملا ةديرجو «باطخلا لصفو ؛ملعلاو لامكلا

 .ملعلا يأر يف رظنلا مهلوبقو رابخألا نويع ثيداحأل

 : هتمتاخ- يف ءاجو

 ةحرفم راهزأ ةضور ةخسنلا هذه

 بهذلاب ءولمم مالكلا فيطل رحب
 هخيرات يف ريكفتلا ىلع كمغري

 ةحفاطلا قئاقحلا نم جرم هنأك

 )١( ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا ”/ 5١06,

 )١( ةيشعلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا 7/ 500.

>» 

 ١6 - :ةحضاولا

 ريسفتلا اذه يفو ؛''”يهارفلا نبكسم نيعم نم
 فشكا نع هيف ركذر ؛ةيرعلاو ةيسرافلاب ةرابعلا ينأت

 صالخإ اهيف ىري رعشلا نم ةعطق نومضمو ؛رارسألا
 .(نيعم)

 : هيف ةرابع لوأ ةيادب اذكهو

 لامآ ءكلملا بر شرعل همدقأ ركشلاو دمحلا

 ةحار ساسأ لب «نامزلا يمرجم ءاجرو «نيبنذملا

 ىرشبو نينوزحملا ةحارتسا لام سأرو ؛نيملأتملا

 ل

 رشاعلا نينرقلا يف ىرخألا ةيسرافلا ريسافتلا
 يتلا ةيسرافلا ريسافتلل ةفاضإ نييرجهلا رشع يداحلاو
 نيله يف نفلا ىرخأ ةيسراف نيسافت كانه ترك

 نيبغارلا فرعتي نأ لجألو «ةفلتخم قرطب نينرقلا

 :اهنم ةعومجم انه ركذن اهيلع ريسافتلا هذه ةعلاطمب

 :نآرقلا ةمجرت ١

 فيرش يلع خيشلا نب دمحم نيدلا بطق نم
 .داماد ريم ذيملت يروكشالا يجيهاللا يمليدلا

 ةمجرت هباتكو .ق.ه15١٠ يف ملاعلا اذه ًايح ناك

 ىلع هيف دمتعيو نيدلجم يف ةعيشلا ةقيرطب ريسفتو
 اذه ةمتاخ يفو .زراب لكشب «نايبلا عمجم» ريسفت

 :ةرابعلا هذه دهاشنو ريسفتلا

 نأ مالكلا يف فراعلا لقع ىلع ةيفخ ىقبت ال

 نأ نع ةيانك «(يفكي) «سب» ظفلب ةمجرتلا هذه ماتتخا

 .«ةينآرقلا قئاقحلا نم صلاخلا يبلاطل ةمجرتلا هذه

 ةجاح الو ءرومألا قئاقد نيعمل شاطعلل ٍفاك اذهو

 ريسفتلاو يأرلاب رسفم اهرثكأ يتلا ريسافتلا ةعلاطمل

 . لطاعو لطاب لقنلاو لقعلا قافتاب يأرلاب
 : يسركلا ةيآ ريسفت - ؟

 نرقلا نم يزاريشلا فيرش يحم نب يئالع نم

 )١( ىضق يذلا «صصقلا نم» ريفت سنمض يهارفلا نع ليصفن .
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 . يرجهلا رشاعلا

 يف هفلا يذلا (ق.ه١١٠١م) يئاهبلا خيشلا نم

 .ق.ها7060١٠١ رفص رهش نم ةثلاثلا ةرشعلا

 :ردقلا ةروس ريسفت - ؟

 : ىتأ له ةروس ريسفن ©

 (ناريم ريم)هب فورعملا يناتسدرالا ينيسحلا دمحم

 ىلماعلا نوتاخ نب دمحم رمأب فلا يذلا .فءارمألا ريمأل

 فطق هللا دبع) مسابو (ق.ه545١٠١) ةنس دابأ رديح يف

 .(قاها١٠مل"_1١١؟0) (هاش

 : ىتأ له ةروس ريسفت - 5

 كلملا مساب هفلأ يذلا يليقعلا دمحم نيدلا يقت نم

 .ةافح قاقم اماو سابع

 : ةاحنلا ةنيفس - ا/

 جات يلع مساق نب يلع دمحم نب ميقم دمحم نم

 نآرقلا نم نيئالثلا ءزجلا ريسفت يف «يدزيلا نيدلا

 .نآرقلا رخآ ىتح أبنلا ةروس نم ينعي ؛ميركلا

 :رشحملا عفاش وأ  رشحلا عفاش - 6

 ردص)ب فورعملا «يزاريشلا يكتشدلا ينيسحلا دمحم

 ريسفت يف وهو «يرجهلا رشاعلا نرقلا يف (يناثلا نيدلا

 .(ق.ه969) ةنس رشحلا ةروس

 :بئارغلا رحبو قئاقدلا زنك - 4

 ملس) هبتاك «.يدهشملا اضر دمحم ازريم نم

 لوألا دلجملا «تادلجم عبرأ يف هفلأ «(«ق.ه1١١١١م)

 يسلجملا ظيرقتلا هيلع بتكو )١١1/4( ةنس يف هعضو

 .(ق .ه97١١) ىف ىناثلا

 ميركلا نآرقلل ةيسرافلا ةجرتلا - ٠

 ةيسرافلا ريسافتلا ىلع فرعتلا

 : ةيناطلسلا ةمجرتلا - ١

 .(ق .ه84١٠١) ىف

 :بولقلا ةضور-١

 ا"سيا ةروس ريسفت يف يزاريشلا مامُه نبا نع

 .ق.ه4504 ةنس يسراف رعش) تيب ٠١ يف اهأرقي

 : ةلاسرلا حتف - ؟

 ةنس تيب ١١0١ يف همتأ مامه نب مامه نع

 قامة '؟

 :ةيملعلا ريسافتلا

 ةلوادتملا مولعلا بسح تعضو ريسافتلا هذه

 هذهب ميركلا نآرقلا نورسفي نيذلا نيرسفملا .مويلا

 هنأ ىلع ةدايز .ميركلا نآرقلا نأب نودقتعي ؛ةروصلا

 عمجي ؛ةيناسنإو ةيداقتعاو ةينيد مولع ىلع يوتحي

 نيرسفملا ءالؤه ةجيتنلا يفو .ءكلذك ىرخأ ًامولع

 اوزربي نأ ةفلتخملا نورقلا يف نولواحي اوناك

 نآرقلا نم مهنامز يف ةلوادتملا مولعلااوجرختسيو

 رصاعملا نرقلا ىف ةيملعلا ريسافتلا هذه نم زرابلا

 :وه ةريخألا دوقعلاو

 عجاري عضاوملا رثكأ يف هنأ عمو هدبع دمحم نع

 اهنيب براقت دجوي نأ لواحي ناك نكلو «فلسلا راثآ

 ريثك يف فقوت هنأ عمو ءرضاحلا رصعلا تايضتقم نيبو

 . كلذك ةفيعضلا ءارآلا تبثي هنأ الإ . عضاوملا نم

 باسح ىلع ةيرصعلا فراعملا رثكأب هيف ءاج باّتكلا

 .ريسفتلا هجو نع جرخ دق عقاولا يف وهف اذهلو ريسفتلا



 ديحوتلا

 ئرخاألا ريسافتلا عاونأ

 ريسافتلا ىلع ةرظن يقلن ةينآرقلا ريسافتلا عونت عم
 ةقلعتملا تايآلا ريسفت دمتعت يتلا وأ ةيعوضوملا

 يتلا عيضاوملا مدقأ نمو .بهسُم لكشب ةنيعم عيضاومب

 ميركلا نآرقلا هقف وه «مهريسافت يف نورسفملا اهلوانت

 مهريسافت يف اولوانت نيرسفملا ضعب نأ نم مغرلابو
 يف يسلدنألا يوحنلا نايح وبأ ًالثم .ىرخأ عضاوم

 يبدألا عوضوملا وأ دعبلا لوانت «طيحملا رحبلا» باتك

 اضيأ رخآ دعب نيلالجلا ريسفت نأ نم مغرلابو «نآرقلل
 .ىلحملا نيدلا لالجو يطويسلا نيدلا لالج هيلإ تفتلا

 سفنب تايآلا ريسفت ةلواحم وهو نيرسفملا نم نيرخآو
 نيرسفملا ةيبلغأ ىعس ريسفتلا نم عونلا اذه  «تايآلا

 نول هل نأ نودجي مهنأل مهريسافت رثكأ يف هلامعتسال

 كلذ لك نم مغرلاب  ريسفتلا ةدعاق ةيرظن يف صاخ

 ريسفت نأ :وه ظحالملا عوضوملاو ةمهملا ةلأسملا

 عيسو ناكم اهل ميركلا نآرقلا ريسافت نيب ةيهقفلا تايآلا

 . حوتفملا ريسفتلا يف

 ماكحألا تايآ ريسفت وأ  يهقفلا ريسفتلا

 ةطبترم تايآ يوتحي ميركلا نآرقلا نأ ىلإ ًارظن

 عم ةمجسنمو ةيعرفلا لئاسملاو ةيهقفلا ماكحألاب

 ءاهقفلاو ءالمعلا نم ريثك يأربو ؛ةيملعلا ماكحألا

 ةئامسمخ ىلإ تابآلا هذه ددع لصي (مهيلع هللا يضر)

 نم ىلوألا نورقلا ذنم نيرسفملا ىلع بجوأ «ةيآ

 تايآلا نم عاونألا هذه اولصفيو اورسفي نأ مالسإلا

 .اهنم ةيهقفلا لئاسملاو ماكحألا اوطبنتسيو

 4و مركألا لوسرلا ةباحص نيب دجن ًانايحأو

 دق نكت مل تقو يف ةروكذملا تايالا مهف يف تافالتخا

 . بهاذملا نيب ةيساسألا تافالتخالا هيف تسسأت

 يمالسإلا نيدلا يف ؛فلتخملا قرفلا» روهظ دعبو

 نرقلا دودح يف ينعي ريصق تقوب اهروهظ لبقو لب
 تايآلا اورسفي نأ نوملسملا ممص يرجهلا يناثلا

 اوطبنتسيو اوجرختسي ناو .ميركلا نآرقلا نم ةيهقفلا
 عبانم دحأ هنأل ؛ةيلمعلا ةيعرفلا لئاسملاو ماكحألا

 . هللا باتك سفن وه ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا

 اوفلا مالسإلا يف ةفلتخملا قرفلاو بهاذملا ءاملع

 :بهذملاب ةلصلا ثيح نم اهمهأو «ةريثك ةيهقف ريسافت

 هقف يف نافرعلا زنك» باتك :يرفعجلا بهذملا

 (ق.ه/١7م) يرديسلا دادقم لضاف نع «نآرقلا

 ىلوملا نع ؛ماكحألا تايآ يف نايبلا ةدبز» باتكو

 «سدقملا» وأ «ققحملاب» فورعملا ىليبدرالا دمحأ

 بتكلا نم ناباتكلا ناذهو (ق.ه495م) يليبدرألا

 .يعيشلا بهذملا يف نآرقلا هقف يف ةفورعملا

 وبأ نع «نآرقلا ماكحأ باتك : يعفاشلا بهذملا

 ين ليلكالا» باتكو (ق.ه4٠5م) يربطلا نسحلا

 يطويسلا نيدلا لالج نع «ليزنتلا طاينتسا

 .(قاهاة١ ١م)

 ديحوتلا

 هيوباب نب يلع نب دمحم قودصلا خيشلل باتك
 باتكلا لوح ةمكح نيثحابلا دحأ بتك دقو يمقلا

 ىكزتي هبو «ةليضف لك رودت هيلع ٌبطق ديحوتلا نإ

 دعسيو ؛فرشلاو رعلا لين هبو «ةليذر لك نع ناسنإلا

 ىلعو «هترطف هيلع ذإ «فرطو ةيحان لك يف دوجوملا
 هلامكبو هلامك ىلإ هلوصو ةكرحلابو «هتكرح ةرطفلا

 . هتواقش هنع هنامرحبو «هتداعس

 ىزغملا اذهل لوخدلا يغبني ال يذلا بابلا نإ مث

 كريتر دعب لجو ضاق هحتلا يذلا بابل وها ريكا
 هيلإ نايتإلا ىلع مهّتحو ؛دابعلا ىلع كيو ىفطصملا
 رظنلا تنعمأ نإ كنإف .داعملاو !دبملا يف رمأ لكل

 ين روغلاب تلمأتو هقح كركف تيطعأو ؛هتققدو

 نم تيورو ءاهضاير يف تعجتناو . 5# مهتاملك

 نع ًاصلاخ تينمت ام قوف تبلط ام تدجو ءاهضايح
 تاهبش نع ًالالزو ,ةفوصتملا ماهوأ تارودك

 لكل ًايورم «ليبسلا اذه يف هقوف لب ًايفاك «ةفسلفتملا

 لك كنع ًاينغم «ليلع لك لهجلا ءاد نم ًايفاش ؛ليلغ
 ردص ام لكو «هقوفو كلذ نم ىلعأ لب «ليلدو ناهرب
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 ةملظلا ةبسن ةبسنلا لب ؛هنود ام ىلإ لصي ال مهريغ نع

 نمف تردص قحلا نم ملعو ةمكح لك نأل ءىحضلاو

 ترشتنا هللا نم ةمحر لكو .تلصو قلخلا ىلإ مهقيرط

 تعقو قئالخلا ىلع هنم ةيانع لكو «ترشتنا مهيف

 .هتمكح ندعمو «هملع ةبيع مهنأل ء,تققحت مهببسبف

 هنيعو .ةطسابلا هديو .هضيف طئاسوو ءهريخ ببسو
 نوقولخملاو «قطانلا هناسلو .ةعماسلا هنذأو ءةرظانلا

 قلخلا يف يضقي مهبو هحورب نوديؤملاو «هرون نم

 . هتدارإ هرومأ ريداقم يف طبهت مهيلإو 0هتيضق

 بلاطلاو ةمكحلا لبس كلاسلا اهّيأ ءىلب «ىلب

 مهدنع نإف مهيلإ ءمهيلإ «ةداعسلا قيرط نافرعلاب

 هللا فرُع مهبو ؛ةداعسلا لصحت مهعابتأبو «ةمكحلا

 ل مهالولو هللا دبع مهبو

 نم ًاميرك ًارفس كيدي نيب ىرت كنإف ىرت اذام رظناف
 هتفلأ «مهتاملك يلآل نم ًاميظع ارحبو .مهتمكح ررغ

 ,نيدلا مالعأ نم ريبك ؛ملعلا ةذباهج نم ديرف نيمي
 ظافح دحأ ,.ةعيشلا رخف ءهلثمب رهدلا ىتأاملق

 نب دمحم رفعج يبأ دعسألا لجألا خيشلا «ةعيرشلا

 هللا سدق  يمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع
 ةميق ثيداحأ ىلع يوتحي باتك هنإف - هسمر رونو هسفن
 مهيلعو هيلع هللا تاولص هتيب لهأو هللا لوسر نع ةنيمث
 هئامسأو لجو رع هللا تافص ةفرعمو ديحوتلا بلاطم يف

 ىتلا ةيمالكلاو ةيمكحلا ثحابملا نم ريثكو هلاعفأو

 ذنم مهتافلؤم يفو ملعلا لهأ نيب ثاحبألا اهيلع تراد

 بلاطملا ليصفت يف كلذ ىرت امك نآلا ىلإ لوألا نرقلا

 اذه عضوي نأب ٌريدج هنإ يرمعلو «باتكلا قاحلب
 نولغتشملا ثحيو سيردتلل ةيملعلا عماجملا يف روبزملا

 هتاملك يزاغم جيرختو هبلاطم قيقحت ىلع ملعلا داورو
 لوح مهربز يف فلسلا مالعأ تاقيقحت نم نيدمتسم

 نم ذخأ ام ًاقح ةمكحلا نإف ةيلاعلا ةيملعلا بلاطملا كلت

 ام ةقيقح ملعلاو «يحولا عيباني نع تعبن «ةيفاص نيع
 قحلا نيب طئاسو مه نيذلا «نيدلا سيماون نم ذخؤي

 .قلخلاو

 نم هيلع ىلاعت هللا ناوضر  باتكلا فلؤم نإ مث

 ديحوتلا

 قوفي ناكمب ةليضفلاو ملعلا لهأ نيب ةفرعملاو راهتشالا

 لومعملا وه امك روبزملا اذه يف ربزن امب فيرعتلا ىلع
 انرهد يف عبطلاب ملعلا داور يديأ ىلإ جرخي ام ةيادب يف

 باتك ةمدقم عجاري كلذل بلاطلاو ءاذه لبق نمو

 ةنس نارهطب) عوبطملا فلؤملل رابخألا يناعم

 ضعبب ًافيرعت ميركلا ئراقلا نود نكلو هاا

 . هيلع انرفظ امم باتكلا نوؤش

 ديحوتلا باتك

 عمجي ؛هيوباب نبا ديحوتو قودصلا ديحوتب رهتشاو

 هب دشريو «بلاطلا هب يفتكي ام ديحوتلا بلاطم نم

 نم يوتريو .فراعلا اهضاير يف عجتنيو ءدشرتسملا
 تافلؤم يف دجوي مل هنإف «فراعملا ناشطع هضايح

 ديحوتلا ثيداحأل عماج باتك ثيدحلاو ملعلا لهأ

 هلاعفأو هئامسأو هللا تافص نم هب طبتري امو هبلاطمو

 سيل اهنم ضعب ناك نإو هثيداحأو «باتكلا اذه لثم

 نم علضتملا ةّماش نكلو ؛ةحلطصملا ةحصلا ٌّدح ىلع

 نم ةحصلا مشتست لئن تيبلا لهأ تاملك فراعم

 نم ةقحلا فراعملا جرختسي ةيالولا رونبو ءاهنوتم

 نم هريغ يف ةقرفتم ةروكذم هثيداحأ رثكأ نأ عم ءاهنوطب
 يفاكلاو ةغالبلا جهنك اهيلع ةدمتعملا ةربتعملا بتكلا

 ىناعمو نويعلاك فلؤملا بتك ضعبو نساحملاو

 ْ .ةددعتم ديناسأب امهريغو رابخألا

 لوصألا نم فلؤملا بتك نم هريغك باتكلاف

 .ءاملعلا نم هنع رخأت نمل دانتسالا دروم ناك ةربتعملا

 فلؤملا بتك لوح هللا همحر يسلجملا ةملك

 راحب ىلع هتمدقم نم لوألا لصفلا ىف دع نأ دعب

 باتك اهنم يتلا هبتك بتكلاو لوصألا رئاس لبق راونألا

 رثكأ نأ ملعا» : يناثلا لصفلا لوأ يف لاق ديحوتلا

 ةمولعم ةروهشم لقنلا يف اهيلع اندمتعا يتلا بتكلا

 اهنإف هللا همحر قودصلا بتكك اهيفلؤم ىلإ باستنالا
 ةفداصمو ةعيشلا لئاضفو ةعيشلا تافصو ةيادهلا ىوس

 نع راهتشالا يف رصتقت ال  رهشألا لئاضفو ناوخإلا



 يهو راصعألا هذه يف رادملا اهيلع يتلا ةعبرألا بتكلا

 نم قودصلا نع رخأت نم اهنم لقنو ءانتازاجإ يف ةلخاد

 ةقيتع ًابتك اهنم انل هللا رّسي دقلو «رايخألا لضافألا

 .«خلا ةححصم

 باتكلا حورش

 ديم ىضاقلا كراقلا كسلا لوما يرقات

 .ها95١ ةنس هنم غرف ٠ نسح تتسم

 نبا هللا ةمعن ديسلا يرئازجلا ثدحملل حرش - ؟

 سنأ#» همسا ءه7١١١ ةنس ىفوتملا يرتستلا هللا دبع

 .«ديحوتلا حرش يف ديحولا

 مقب ةرادصلا بئان يلع دمحم ريمألل حرش -'"'

 ,ةفرشملا

 هيكئئاضرلا دهشمب نوفدملا يراوزبسلا نمؤم دمحم
 .ها٠9١١ ةنس

 .ةدايز عم ًاصخلم ةعيرذلا يف اذك

 باتكلا ىلعو .ةعوبطم ريغ حورشلا هذه :لوقأ

 دمحم نب يلع دمحمل ةريسي حورش اهلالخ يف ةمجرت

 ءرشع ثلاثلا نرفلا ءاملع نم ناك مجرتملا نأ رهاظلاو

 هتاعبط
 هقاحلب ءايرجح ًاعبط ه186١ ةنس :نارهطب ١

 نارجأ ىف نيفادا دجو ماسلا وص واجشلا هيزج
 .(ط) ةقيلعتلا ىف اهزمر «هبادآو جحلا

 اهزمر ةفلكت يسلجملا ةمالعلل كولسلاو ريسلا يف ةلاسر

 .(ن)

 م.

 اهزمرن مل .ءفورحلاب 17١7/5 ةنس :نارهطب -

 . ىلوألا عم اهبراقتل

 امب اهتازايتما ركذ نع يفتكنو ؛ةعبطلا هذه - ؛
 .اهيف ئراقلا ىري

 :ثيداحألاو باوبألا ددع

 ريثك نم رهاظلاو ؛نوتسو ةعبس باتكلا باوبأ نإ
 ثلاثلا بابلا لعجي نوتسو ةتس اهنأ خسنلا نم

 يف نيعبرألاو عساتلا لعجو خسنلا ضعب يف نيعبرألاو

 ينامهنم لك نكلو ءًادحاو هلبق ام رخآ ضعب
 ام عم هعوضوم فالتخال هتدح ىلع باب نيعضوملا

 يئثيدحو بلعذ يثيدح نونعي مل هفدقكفلؤملاو «هلبق

 نيعضوملا يف «باب» ظفل انلعج نكلو «بابلاب تخبس
 ضعب يف باوبألا نيوانع نإ مث «دارطالا لوصحل

 رثكأل ًاقبط اهانكرت نكل «يف» ةظفلب ةردصم خسنلا
 .ىلاعت هللا همحر قودصلا بتك رئاسو خسنلا

 تونامثو ثالثو ةئامسمخف ثيداحألا ددع اَمأو

 .(ةىل")

 ةيروتسدلا ةروثلا
 ىلع ترْثأ دق ءارماس ىلإ يزاريشلا ةرجه نكت مل

 ءاملعلاب ةلفاح فجنلا تيقب دقف «فجنلا ةيزكرم

 طاحأ يذلا جهولا ْنأ الإ ءسردلا سلاجمو بالطلاو

 يزاريشلا دوهج لضفب نمزلا نم دقع لالخ ءارماسب
 ةيراجاقلا ةلودلل ةضهانملا ةيسايسلا هفقاومو «ةيملعلا

 ّنكل .اهب ٌدَتعُي ةرهش تاذ ةريغصلا ةنيدملا هذه لعج

 اهنع يزاريشلا ةذمالت ةرجه دعب يفتخي أدب جهولا اذه

 يفاقث زكرم ىلإ اهرودب تلوحت يتلا فجنلا ىلإ
 دنهلا نم مولعلا بالط نم نيدفاولا ًاضيأ بطقتسا

 لبق مهددع رَدُك ثيح نانبلو ايروسو ناتسناغفأو ناريإو

 .ًافلأ )١1( براقي امب قارعلل يزيلكنإلا لالتحالا

 دمحم ديسلاو «يناسارخلا مظاك دمحم ديسلا ناك

 (م1871-1914 /مها187 - )١1541 يدزيلا مظاك

 ازريملا نأ نيح يف .فجنلاب ةّينيدلا ةماعزلا التحأ دق



 غ١

 دعب ءارماس َّنأ الإ .ءارماس يف يفب يزاريشلا يقت دمحم

 حس اديب انيس وصل ل نا دج اوك
 ضيرحتلا ببسب اهتهجاو يتلا ةمظنملا ةيئادعلا ةمجهلا

 دن انل ايقجت اهكعاةديعلا دعا ةرجشز «نكناعلا
 هد ايف زا اظن وع كرينا

 يتلا ثادحألاب َجْزُت وأ اهسفن حجزت فجنلا تأدب دقو

 مها ماع ناريإ يف (ةطورشملا) ةيروتسدلا ةكرحلا

 3 ةكرحلا هذه ةدايق ىف فجنلا ءاملع رودو ما

 ةيناريإلا ةرئادلا ةيروتسدلا ةكرحلا تزواجت كلذبو

 يلود مامتها ىلإ تلّوحت لب .ًاضيأ قارعلا لمشتل

 ةلودلاو ةيساسأ ةروصب ايناطيربو ايسور هيف تكرتشا
 . لقأ ةبسنب ةينامثعلا

 كاك نإو (ةطوزسيلا) ةيوودشدلا ةكرعلا نإ
 يسايسلا ماظنلا لعجو «ةيناريإلا ةسايسلا ميسرتل ةلواحم

 رْثأت يقارعلا طسولا َّنأ ألإ ؛يناملربلا ساسألا ىلع موقي
 دودحلا دعت ملف ءاهعئاقوب ريبك ساسم هل َحبصأو ءاهب

 تلخادت ثيح قارعلاو ناريإ نيب أزجاح ةيفارغجلا

 .رخآلا نع اهضعب لصف ليحتسي لكشب ثادحألا

 ةبلاطملا ةكرح يه (ةطورشملا) ةيروتسدلا ةكرحلاو

 ةطورشملاب تيَمَسو «ناريإو ايكرت يف ترهظ روتسدلاب

 اهب دّيقتي ْنأ بجي يتلا طورشلا ةباثمب روتسدلا داوم ْنأل
 نيثالثب ناريإ لبق اهب ايكرت ثدان دقو . مكحلا يف كلملا

 .ةيبوروألا ةراضحلاب اهرّئأتل ًاماع

 ةنجل م15075/ه1774 ماع تلكش ناريإ يفو

 ماع نيدلا رفظم هاشلا قداص روتسدلا داوم ةغايصل

 لئالق مايأب كلذ دعب تام مث ءاهيلع م110١ 7/ه6

 يف يناريإلا روتسدلا نأ يدرولا ركذيو .هضرم ةجيتن

 يكيجلبلا روتسدلل ةّيفرح ةمجرت وه هصوصن نم ريثك
 ساسأ ىلع موقيو ءم185 0 /ه543١ ماع رداصلا

 نم ابوروأ يف ةعئاش تناك يتلا ةيطارقميدلا ئدابملا

 نكل «ناسنإلا قوقحو «يعيبطلا نوناقلاب داقتعالا ثيح

 ًاقفاوم نوكي ْنأ ىلع تصرح روتسدلا ةغايص ةنجل

 ةيروتسدلا ةروثلا

 لدت يتلا دونبلا ضعب ةفاضإب كلذو ؛«ةيمالسإلا ةعيرشلل

 . ")كلذ ىلع

 /ها1781 :ت) ىناتسرهشلا نيدلا ةبه ديسلا ركذو

 ةركفب اوأدب قيل منع نوما الا ءاملعلا نأ م4717

 ذخأيو «نيدلا رفظم هاشلا هيلإ نكري سلجم سيسأت
 سلجملا ةركفو .(ةلودلا نيع) ءارزولا سيئر هتاررقمب

 الو ةموكحلا اهمرتحت ةلادع داجيإ ةركف ىلع زكترت

 ءاّرج نم سانلاب قحل يذلا ملظلا نع فكتو ءاهادعتت

 نييناحورلا ءالؤه سأر ىلع ناكو .اهدادبتساو اهلامعأ

 /ها78١17 :ت) ىناهبهبلا هللا دبع امه نادهتجم

 ١ .يئابطابطلا دمحمو (م٠

 رفظم ٌرعش سلجملا ىلإ ةوعدلا رمأ بتتسا اًملو
 وه يذلا ماعلا يأرلا» ْنأل رطخلاب هتموكحو هاش نيدلا

 «ةيراجاقلا ةلودلا مئارج دري راص ءاملعلا ىدص

 . "”«هب تماق يذلا ملظلا عاونأو

 ماهلا رودلا راهظإ يف يأرلا اذه ةّيمهأ نم مغرلابو
 «ةيروتسدلا ةروثلا يف نيدلا ءاملع هبعل يذلا مساحلاو

 ىفظوم نم نيفقثملا ةئف رود لافغإ نكمي ال هنأ ألإ
 9 «ةروثلل ماعلا وجلا دّهم يذلا ةيراجاقلا ةلودلا

 نيدلا ءاملع نأ نيثحابلا ضعب ركذ دقو ةدايرلا رود اهيف

 تاطاشن ريثأت تحت ةكرحلا ىلإ ةيادبلا ىف اوّرجنا

 نيذلا نيينطولا راجتلا طغض تحت كلذكو كسلا

 ." ”جراخلل ةيعبتلا ةسايس نم نيرساخلا ربكأ مه

 ةصرفلا ايسور تزهتنا هاش نيدلا رفظم مايأ يفو
 /ه1114 ماع تقفاو دقو .ضورقلاب هدمت ثذخأف

 ناريإ تلبقو «ناريإل ريبك ضرق ميدقت ىلع م
 ايسورل ةمراص ةيلام ةرطيس تحت ثحبصأو ؛ضرعلا

 اهتامازتلا يف ايناطيرب ىلع ةقوفتم ثيقب امك ءاهدحو
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 دطوتي يسورلا ذوفنلا لظو .ناريإل ةبسنلاب ةيلاملا

 .١١١؟<ص جا « يدرولا 2000

 ١4ص 203ج « يرغلا ءارعش «ىناقاخلا قفز

 رشم «ةيعرشلا تاعارصو ةلودلاو نيدلا « لضاف «لوسر فرف]

 .”"١ص «راوحلا



 ةيروتسدلا ةرونلا

 .ناريإ تاعطاقم فلتخم يف ةديدج قطانم ىلإ دتميو

 ىلإ ةيراجتلا تازايتمالا ىلع ايسور لوصح ىّدأ دقو
 ةعومجم مهو ؛(رازابلا» لهأو راجتلا نيب رمذتلا راشتنا

 ةايحلا ىف ةيمهأ تاذ ةقبطلا هذهو .؟'”نييفرحلا

 ةلاثمت مهجايسسعا ناك :كاربإ يف ةيسايسلاو 'ةيعانججالا
 ةيداصتقالا ةايحلا ٌبيصُي ماعلا بارضالا نم عون

 ؛(رازابلا) لهأ نيب ةكرتشم عفانم كانه نأ امك .للشلاب
 ,رخآلا امهدحأ دانسإ ىلع ُدمتعت نييناحورلا ةقبطو

 ىلإ ىدعتت ةمكحم تالصب طبترت اهعومجمب يهو
 ةيداصتقالا فورظلل أقبط اهرييستو تاّيصخشلاب مكحتلا

 . مهب نيطبترملا صاخشألل راجتلا اهرفوي يتلا

 ةيعامتجاو ةيداصتقإ ٌةوق ناريإ يف (رازابلا) لهأ ْنإ
 مامأ باوبألا حتفو تازايتمالا ةنابق تمدطصا «ةماه

 (كابنتلا) غبتلا ةضافتنا تناك دقو .ةيبنجألا حلاصملا

 ّنإف كلذكو ءراجتلاو ءاملعلا نيب فلاحتلا ةليصح

 امم «فلاحتلا اذه ةليصح تناك هذه ةيروتسدلا ةكرحلا

 جيردتلاب دقفت اهلعجو ةيراجاقلا ةطلسلا ةدعاق نم قّيض

 . يعرشلا اهريربتو ةيبعشلا اهتدعاف

 يلع دمحم ُهّبِإ مكحلا ىلوت نيدلا رفظم توم دعبو
 ءىوانُيذخأف (م1909-1905/ه173717-16)

 ةرتف تناكو «ةيروتسدلا ةكرحلاو «يباينلا سلجملا

 ةكرح اهب تّرم يتلا لحارملا رطخأ نم ةدحاو همكح

 ًاعبت مهسفنأ نيدلا عجارم نيب فالخ رهظ دقف .روتسدلا

 رارقإ يف تدجو ايسور نأ امك . ماعلا يسايسلا ريثأتلل
 ين هاشلا عقوم َّنأ ترّوصت اهنأل ؛اهل ةبرض روتسدلا

 هتطخ قمح يناطيربلا ذوفنلا َّنأو .عضعضت دق ةطلسلا

 ةطخ هيف نوري اوناك سورلاف .(ةطورشملا) حاجنإ يف
 .ةكرحلا برضي نأ هاشلا ىلع اولمح اذل «ةيناطيرب

 سورلاب ًارثأتم دهعلل هتيالو ذنم يلع دمحم ناكو
 . مكحلا يف ةيسايسلا مهريكفت ةقيرط عم ًامجسنمو

 ىلع يسورلا ريثأتلا مجح رّدقت تناكف ايناطيرب اَمأ

 ١11. 5ص «ةيقارعلا ةيناريإلا تاقالعلا . يليجدلا )0ع(

 ناب

 ةبرض ىلإ ةيروتسدلا ةكرحلا ضّرعت عقوتتو «هاشلا
 ةكرحلا ْنأل اهتاحومط عم ضراعتي وهو «ةيوق
 نأ امك «ناريإ يف يسورلا ذوفنلا ةوق فعضُن ةيروتسدلا

 لاخدإ قيرط نع ةكرحلا ىلع ةرطيسلا زيلكنالا ناكمإب

 اهديدهت مدع نوئمضي كلذبو ءاهيلإ رصانع
 .مهحلاصمل

 ءاضقلا ليبس ىف لاومألا ىلع دمحم هاشلا لذب دقو

 هللا عم عاب وركب دل أ اظلم هكا هدف ىلع
 نيدلا ءاملع ضعب هدّيأ دقو .ةيمالسإلا ةعيرشلل

 ماع ًاقنش لوتقملا «يرونلا هللا لضف لثم نييناريإلا
 «ةطورشملا راصنأ نم ناك يذلاو م1909 هال

 نيب فالخلا نأ ايناطيرب ُتْسحأ دقو .مهنع لصفنا مث
 عقوُي دق يلع دمحم هاشلا نيبو ؛ةطورشملا لاجر

 يف اهحلاصم نم ايناطيرب نامرح بّبست ةئجافم تاروطت
 يفارلا نع لاح داما كف راج كتر ةةارنإ
 ريثأتلا اوفعضي يكل ةطورشملاو هاشلا نيب ةحلاصملاو
 ثدحي دق ةطورشملا ءاغلإ ّنأل ءهاشلا ىلع يسورلا
 زيلكنالا عابتأ نمأو ماعلا نمألا ددهي ناريإب ًابالقنإ

 . "”ناريإ عم ايناطيرب ةراجتب ّلخي امك .كلذك

 مايألا يف لكشتي أدب دقف فجنلا ءاملع فقوم اَمأ

 ناريإ ءاهقف ةبغرب ناريإب ةيروتسدلا ةكرحلا نم ىلوألا
 هاشلا عم فقوملا ةجلاعمل قارعلا ءاهقف تح نم

 ءالؤه سأر ىلع ناكو .بعشلا بيلاطمل ةباجتسالاب
 ازريملا نيسح ازريملاو «يناسارخلا مظاك خيشلا ءاهقفلا

 ؛يدزيلا مظاك ديسلاو (م1108/مه 7 :ت) ليلخ

 /مه٠7١ :ت) يناردنزاملا هللا دبع خيشلاو

 حبصأو يناسارخلا ةكرحلا ٌبطقتسا دقو م5
 0 مع

 ١١. 4ص 32ج «يدرولا )002(

 :ددصلا اذهب رظني ()

 11هردعمل, 1/رشتتا1 01113 320 222051102 153 1/176

 ةطلاتكسم, 1ذ1دمتع اتصل 2 23عما1 211510, ©0160 طإ 85.

 طبعا (آ.م200هه, 1989)و, 3.
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 ةيروتسدلا ةكرحلا معد َّنأ ىري يناسارخلا ناك

 ةطلسلا تازواجت عفرت ةينوناق سسأ عضو وه اهثيوقتو
 كلذل . اهيلإ بعشلا دنتسي يتلا لدعلا تازكنرم تبثتو

 اهتعاطإو «ةمرتحمو ةسدقم نيناوق سلجملا نيناوق ٌربتعا
 ةمواقم ىلع مادقالا ّنأو ناريإ يف ْنَم عيمج ىلع ضرف
 ماكحأ ةمواقم ىلع مادقالا ةباثمب يعيرشتلا سلجملا

 يتلا ةديحولا ةغيصلا سلجملا َربتعا امك . فينحلا نيدلا

 يذلا نوناقلا رشن يف مهسّنو دادبتسالا وحم ىلع دعاست

 , '”يرفعجلا بهذملا دنسُي

 راصنأو يلع دمحم هاشلا نيب فالخلا ٌدتشا امدنعو

 ىلإ ةجهللا ةديدش ةلاسر يناسارخلا هّجو ءروتسدلا

 هدذه مث ««ةنايخلا»و «لالضلاب» اهيف هفصو ءهاشلا

 لصح اذإ» :اهيف لاق ءروتسدلا دض هفقاوم نع عجارتلاب

 ُنلعُتو ناريإ ىف ًاعيمج رضحنس اننأف انلق اًمع ريخأت كنم

 . .©0:كلذ ىلع انمسقأ اننإ .كدض داهجلا

 ءاهتتلا شقر نزلا فادخألا ووطن نأ آلإ

 فجنلا يف ةزوحلا ةيلكيه يف ًاماسقإ بّبس ثيح مهسفنأ
 ماسقنالا اذه أدب دقو .اهسفن ةكرحلا باطقأ نيب ناريإو

 ةعامج نيب فجنلا يف هدشأ ىلع م1107/ه17154 ماع

 نيب ءادتعالا نم ةبترم غلب ىتح «يدزيلاو يناسارخلا

 نيذلا يناسارخلا عم نولماعلا ناك دقو .نيفرطلا

 ةيرس نكامأ يف نوعمتجي «ةكرحلل طيطختلا نومعزتي
 ةأيه" ةامسملا مهتأيه تناكو «يدزيلا عابتأ نع ًاديعب

 نم ةيبلغألا نولثمي ًاوضع نيثالثو ًةثالث ٌمضت «ءاملعلا

 يف نيذفنتملا صاخشألا نم ليلق ددعو نيدهتجملا رابك
 . ؟"”فجنلا

 باطقأ دحأ ؛«ىناتسرهشلا نيدلا ةبه هيسلا ركذيو

 نيب لضخ دف ناك ًاقافتإنأ قارعلاب ةيررغسدلا ةكرحلا

 )١(  2.113 - 138هدكأن انك هصهاتك» ةصل اطع 1هب ه5 آواهسر 6

 3 110 116 2ك ةماأتمب ا ةضعقذور, آوأتنل 220 5400عدمض

 1[ع/ما1ن 10مم 01 1906, آمصلهنر 1989, 2. 3

 .ال" ص . ىناسارخلا مامإلا قفز

 .18ص ١٠ج «يناقاخلا 2م

 ةيروتسدلا ةروثلا

 يف ةيروتسدلا ةكرحلا دض ةيناريإلاو ةينامثعلا نيتلودلا

 نوعسي اوناك نييناطيربلا نأ امك ءصوصخلاب قارعلا
 ىوقلا هذهل ًةجيتنو .''”ةكرحلا لخاد مهل ذوفن داجيإل
 /ها775 ماع لئاوأ مهل ةيلصنق حاتتفال سورلا ىعس

 نع يدزيلا لزع يف اوحجنو ءفجنلا يف م

 عابتأ نم مهل نيلاوملا ضعب نم رشابم ريثأتب يناسارخلا
 . ”يدزيلا

 ةيعجرملاب ريبك خرش ثادحإ يف ماسقنالا اذه رْثأ

 لك ٌلواحي نيفلتخم نيعقوم ىلع عزوتت اهلعجف ةينيدلا
 فالتخالا اذه بّبست دقو .رخآلا ىلع راصتنالا امهنم

 «يرونلا هللا لضف :امه ناريإ يف نيدهتجم لتقب

 عيمج نم ردصي توملا رارق ناكو ؛يناهبهبلا هللادبعو
 ةياهن ىف دحأ فرعي نأ نود ةيبعشلاو ةيمسرلا ةزهجألا

 نع را يتلا ةهجلا وأ «رارقلا بحاص فاطملا

 ةزهجألا عيمج قارتخاو ءاهعيمج قاروألا طالتخال

 ثعبت يتلا ةرارشلا مه نيذلا نيسدنملا نيذفنملاب
 .ىضوفلاو كابرالا

 عجارملا نأ ثادحألا كلت ٌرصاع ٌخرؤم ُدريو

 لالخ نم روتسدلل مهدييأت يف نيقلطنم اوناك نيينيدلا

 نيبوسحملا ضعب نأ الإ .لدعلا مئاعد ءاسرإ موهفم

 ايناطيربو ءايسور عم نينواعتملا نم نيفرطلا راصنأ ىلع
 امب ثادحألا هيجوتو «فالخلا قيمعت يف ًارود اوسرام

 مدخي امب وأ «نيينيدلا عجارملا فقوم ةقيقحو ضراعتي
 . 9ةياهنلا يف مهحلاصم

 نويروتسدلا ماق امدنع ةبيخب ُهيعامجو يدزيلا ّببصأ

 مكحلا نع ٌهوصقأف ديمحلا دبع ناطلسلا دض كارتألا نم

 دمحم ناطلسلا هناكم اولحاو «م1909١ ناسين ؟!/ يف

 «فجنلا رارحأو كارتألا رارحأ براقت# ثيح داشر

 . 2 7(هتعامجو يدزيلا ةوق تلءاضت كلذبو

 .١8ضص «يرغلا ءارعش .«١٠ج يف يناتسرهشلا تاركذم )غ0(

 .85”ص «يرغلا ءارعش )١(

 ١. 86ص جا «لاجرلا فراعم ءنيدلا زرح (*)

 .8 ١6ص ءاج «يرغلا ءارعش 2(



 ةيروتسدلا ةروثلا

 قارعلاو ناريإ ىف نييروتسدلا ةوق تدادزا دقو

 /اه3+17: ماع: ىلع دمحتم ةاشلا رّرق امدعب ماع لكشب

 مهدض ةوقلا مادختساو ةيفرعلا ماكحألا نالعإ م

 لعف ةّدر ٌتدحأ يذلا رمألا ؛دالبلا ءاحنأ عيمج ىف

 ةرطيسلا نم اونكمت نيذلا ةطورشملا راصنأ لبق نم ةفينع

 ىتح تابارطضالا تديازت دقو .ةمهم ةيناريإ ندم ىلع

 /ه١١ 517 ةنس نارهط ىلع ةيرايتخبلا لئابقلا تلوتسا

 دعب كلُملا نع يلع دمحم لزع راوثلا نلعأو م4

 ناك يذلا دمحأ هنبإ جيوتتو ةيسورلا ةرافسلا ىلإ هبوره
 . هناكم «ةرشع ةيناثلا يف

 امدعي يناسارخلا يفوت م1111 /ه17775 ماع يفو

 يناسارخلا ناكو .ناريإل يسورلا وزغلا دض داهجلل أّبهت

 ةئبعتو فجنلا رهاظ يف مايخلا بصنب ٌرعوأ دق
 ىلع ترتأ هتافو نأ الإ .فحزلل ًادادعتسا نيدهاجملا

 خيشلا :مهو نيدهتجملا نم نانثإ لواحف ماعلا عضولا

 رادصإ يزاريشلا يقت دمحم خيشلاو «يصلاخلا يدهم

 مل رومألا َّنأألإ 0و ةايعتلا ةلصاومو ىواتفلا

 ةوق ةيدودحم ببسب ىواتفلا رادصإ نم رثكأ ًامجح ذخأت

 , "”ثادحألا هاجت ءاهقفلا

 ماع ىلوألا ةيملاعلا برحلا تنلعأ امدنعو

 تراث امدنعو .ناريإو قارعلا يف ةيبنجألا تاسايسلا عم

 م1911 /ه1775 ةنس يزيلكنإلا دوجولا دض فجنلا

 ىلع فجنلا ءاهقف ناك نيرشعلا ةروث يف قارعلا راث مث

 .تاروثلا هذه سأر

 راصتنا دعب نييدادبتس الفقر هلّدِبت دقو

 ةينيدلا فئاظولاب مايقلاب مهتامهم ترصحناو نييروتسدلا

 .1775ص اجا «يدرولا )١(

 :لاقم عجارُي ةيروتسدلا ةروثلا يف ءاملعلا رود نع (؟)

 6هدئاتس(ةهدهاتدس : باتك يف ةطلهأ امض آمطتلزأ

 :ر 320 ءاعرتعمأ ثكدناطمتأإل

 ماتاطموعأأإل ةسل ممانالعمل (نانااانتع 18ه ةطللقال, علال60 طال

 كدأنل مستع مع وهصقمل, (11عجب المعلا, 1988),

 . ةسايسلا نع ًاديعب

 دمحم خيشلا فقو ىرخألا ةسردملا سأر ىلعو

 ىلإ اعدو زيلكنالا ةسايسل اعدار افقوم يزاريشلا ىقت

 ةماعزلا هل تمت ىتح هذوفن عّسو يذلا رمألا 50

 .23001919 /ه7١ 71 ماع يدزيلا ةافو دعب ةقلطملا

 عراشلا يف ًاذفان يقب ةينيدلا ةسسؤملا ريثأت َّنِإ

 دق ناك (عافدلا ريزو) هاش اضر نأ ودبيو .يناريإلا

 دمع ثيح «ةيراجاقلا ةطلسلا ءاهنإل ذوفنلا اذه ٌلغتسا

 يف ةطلسلا ماستقإ ىلع فجنلا يدهتجم عم قيسنتلاب
 طرتشا دقو .ريداقتلا لقأ ىلع اهب مهكارشا وأ ناريإ

 /ه1545١ ماع فجنلا يف هعم اوعمتجا نيذلا ءاملعلا

 وبأ ديسلاو «ينيئانلا نيسح خيشلا مهو م6

 ديسلاو «يرهاوجلا داوج خيشلاو «يناهفصألا نسحلا

 مامالا نبا يدهم خيشلاو «مولعلا رحب يلع دمحم

 نّوكي امدعب ًاناطلس هاش اضر نوكي ْنأ ؛يناسارخلا

 نم ةسمخ هيلع فارشالاب موقي ىروش سلجم
 يمسرلا بهذملا نوكي ْنأ اوطرتشا امك . نيدهتجملا

 . "”يرشع انثإلا يرفعجلا بهذملا وه ناريإل

 ماظنلل َبتك ْنأ دعب هدوعوب في مل هاش اضر ّنكل
 فلتخي ملو «ةيراجاقلا ةطلسلا لحم لحي نأ يولهبلا

 يف ىوس ميدقلا روتسدلا نع ديدجلا دالبلا روتسد
 كلذ عمو .ةكلاملا ةرسألا قوقحب ةصاخلا داوملا ضعب

 ىلع هيف دمتعا ًايزكرم ًاماظن ماقأ ديدجلا هاشلا ّنإف

 ةلماعملا يف فنعلاو باهرالا ىلإ أجلو ؛«شيجلا لاجر
 .ناريإب ةيملعلا ةزوحلا ءاملع عم

 ةطلسلل ةياهنلا ةيادب ناك ةيروتسدلا ةروثلا حاجن نإ

 ةيداليملا تانيرشعلا ةيادب اهناكم تكرت ىتلا ةيراجاقلا

 تاريغتملا عم لماعتلا ىلع ردقأو ةئادح رثكأ ةطلسل

 رود نم ةيملعلا ةزوحلا ُهتبعل امم مغرلابو .ةيلودلا
 زكرم مهأك ًاضيأ ىهتنإ دق اهرود ّنإف «ةروثلا يف مساح

 .19ص ءيدسألا(١)

 .(ةص كج «نيدلا زرح قهز
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 ديدجلا مكحلا نكي ملف .ةلودلا بناجب دالبلا يف ةوقلل

 ةيكزت ىلإ ةجاحب بختنُم ناملربو روتسد ىلع دنتسملا
 ةلزعلا فقوم ىلإ اهرود عجارت كلذل «ةزوحلا هذه

 .ءاوزتالاو

 م1975 /ه١١ 54 نيب مكح يذلا هاش اضر أدب دقو

 ىطخ ىلع ناريإ ثيدحت ةسايس م١194 /ه٠1و

 ةيفاقثو ةيركف ةكرح أدب امك .ايكرت يف لامك ىفطصم
 ذوفن فاعضإو مالسإلا لبق ناريإ داجمأ ءايحإ ىلإ فدهت
 .دالبلا يف نيدلا ءاملع

 نكي مل ةمراص ةضراعمب ةسايسلا هذه تهبوُج دقو

 ةيناريإلا ريهامجلا نع ًالوزعم يقبف ءاهتوق رَّدق هاشلا

 يتلا ةيتايحلا اهلكاشمل الح ُهَدِهع اهل بلجي مل يتلا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ببسب رثكأ تدّفعت

 سراف دالب مسإ رّيغ م1974 /ه16017 ماع يفو

 ثلتحإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيادب يفو .ناريإ مسا ىلإ
 لزانتلل هاشلا ربجأ دقو . ةيناريإلا دودحلا ءافلحلا تاوق

 دقو .م١144١ لوليأ ١5 يف دمحم هدلول شرعلا نع

 قرش ىلإ ةعقاولا (سيروم) ةريزج ىلإ ناريإ كرت
 «ةيربجلا ةماقالا نويناطيربلا هيلع ضرف ثيح رقشغدم

 هماع يف وهو ءما4 زومت 51 يف اهيف هتافو ىتح

 . نيتسلاو سداسلا

 مدع ةسايس يولهب اضر دمحم هاشلا هنبإ لصاو

 يتلا همكح ةرتف لاوط ةيملعلا ةزوحلا عم ةحلاصملا

 ماع ءاهقفلا ةزوح تنكمت دقو .ًأاماع نيعبرأ تماد

 اهتضبق ماكحإ نم ليوط عارص دعب م1974/ه68

 ةحاطالاب اهدوهج جيوتتو ؛ناريإ يف مكحلا ديلاقم ىلع

 نالعإو ؛يكلملا مكحلا طاقساو اضر دمحم هاشلاب

 ةقلطُملا !هيقفلا» ةيالول ةعضاخ ةيمالسإ ةيروهمج ناريإ
 يوسوملا هللا حور ديسلا مامإلا ةروثلا دئاقب تلئمت يتلا

 ماو كوتا هللا و15 يتبمختلا

 ةلقتنم ناريإ ىف اهذوفت ءاهقفلا ةزوح تداعتسا كلذبو

 رخلا ووو ىلإ هيجوتلا باف ارتعألا روم رمل هلم
 .ثادحألا ةّمق ىلع اهعضو

 ينيوزقلا تدوج روتكدلا

 فحجبنلا ةروث

 فجنلا ةروث

 م1914 راذآ ١9 يف «لاشرام» نتباكلا لتقم دعب

 لارنجلا ةلمح ةيناطيربلا ةموكحلا تدرج امل

 م914١ ماع نم لوألا نيرشت يف قارعلا حتفل نيماليد

 يف يسايسلا اهلثمم ءسكوك يسرب رسلا ىلإ تزعوأ
 راشتسمك ةلمحلا هذهب قحتلي نأ يبرعلا ةرصبلا جيلخ

 قبسو «ةيبرعلا رومألا ىلع عساولا هعالطال يسايس

 نم ةلسلس راشتسملا اذه عاذأف «قارعلا يف هدوجو

 نايبلا اهنيب نم ناكو «حتفلا اذه اهاضتقا يتلا تانايبلا

 : هيف ءاج يذلا ١91١0 طابش ١8 يف رداصلا

 عاقبلا تحبصأ دقل عيمجلا ىدل مولعم وه امك"

 شويجلا لالتحا تحت ةنرقلا ىلإ وافلا نم دتمت يتلا

 انحضوأو قبس دقو ءايضم نيرهش ذنم ةيناطيربلا
 عم برحلا تلخد ةيناطيربلا ةموكحلا نأب روهمجلل

 اندض ةيناودع لامعأب كارتألا مايقل ةمغرم يهو ةيكرت
 يتلا ةيبرحلا لامعألا نأ ريغ ناملألا نم ضيرحتب

 ةموكحلا دض ةهجوم ةيناطيربلا شويجلا اهب موقت
 بغرت الف برعلا امأ .بسح اهشويجو ةيكرتلا
 اوماد ام ءادعأك مهلماعت نأ يف ةيناطيربلا ةموكحلا

 حالسلا مادختسا مهبنجتو انل مهئالو ىلع نيظفاحم

 ريرحت يف بغرن اننإف سكعلاب رمألا لب ءانشويج دض
 مهئاخر ةدايزو مهتيقرت يفو «كارتألا رين نم برعلا
 . ''"«مهتراجتو

 رخاوأ يف (دادغب ةيالو) لالتحا زيلكنإلا متأ املو

 هذه ىلإ اوءاج مهنأ ةرم ريغ اونلعأ 0014117 ماع

 عضو اوررق نأ اوثبل امو «نيحتاف ال نيررحم دالبلا
 اهمضل ًاديهمت طسوألا تارفلا ندم ضعب يف تايماح

 ىرُ نم اهعبتي امو ءالبركو فجنلا نأل «مهترطيس ىلإ
 ماق دقو . ةليوط ةدم اهسفنب اهسفن مكحت تلظ ركاسدو

 م.1. اللاأواود: 1آ0هالهلان ع5 854عوهماطسصتم 1917-1914, م. )١(
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 ةيالو) امأ /١91 راذآ ١١ ىف دادغب ةنيدم زيلكنإلا لتحا (؟)

 .روكذملا خيراتلا نع اهئازجأ ةفاك لالتحا رخأت دقف (دادغب



 فحنلا ةروث

 لئاوأ يف ةقطنملا هذه يف ةلوجب سكوك يسرب رسلا

 هذهل ةقئاللا عضارملا بختنيل ١9317 لوألا نوناك

 تانايبو هتانايب يف ءاج امب ديقتي نأ نود تايماحلا

 ةيركسع تازرفم تلسرأ ؛دادغب ىلإ داع املف «هتموكح
 نم ناكو تارفلا ىلع ةنئاكلا طاقنلا فلتخم ىلإ ةريغص

 ىلع عضوم يف تركسعف ةفوكلا ىلإ تلسرأ ةيماح اهنيب
 ةموكح تماقأو «فجنلا ةنيدم ىقرش نم لايمأ ةسمخ

 01 دمإ نبا اح ديقخ اهدبارد تحصل قف ةيحب

 ضعب مهنيب (هنابشلا) نم ةطرش تمظنو «فجنلا ناكس

 موقت» ةروكذملا ةيماحلا تذخأو «ةيليفلا داركألا

 فجنلا ةنيدم روس لوح لوجتت نأب ةيزازفتسا تاكرحب
 زيلكنإلا نأ تاعئاشلا جاورو ةبيرلا ثعب امم ًايموي
 اذه ناكو ''”ًاءوس للك وبأ  هيطع خيشلاب نوديرب

 يف زيلكنإلا ءادعأ كارتألا عم راجتإلاب ًامهتم خيشلا

 .قبئثرلاو يالقلاك ةمرحملا داوملا

 تناك امنيب ١414 يناثلا نوناك ١١ حابص يف» و

 ءارجإب موقت ًاثيدح ةفوكلا ىلإ ةمداقلا ةيدنهلا ةلايخلا

 رانلا تقلطأ ؛فجنلا جراخ عقاولا لهسلا يف تانيرمتلا

 للك وبأ ةيطع عابتأ نم الجر )١15١( اهماوق ةباصع اهيلع
 رخآ تحرجو ًالابخ ًادحاو الجر تلتقف ةنيدملا روس نم

 ةنيدملا ىلع رانلا قلطت نأ نود نم ةلايخحلا تفحزف

 . ””«ةسدقملا

 ةرئاط فجنلا ءامس يف ترهظ ةليلق مايأ دعبو

 دقرم قوف موحت تذخأو ةرم لوأل ةيناطيرب فاشكتسا

 ينيدلا عجرملاب اذإو هئيت بلاط يبأ نب يلع مامإلا

 نحصلا يف ةالصلا نم غرف دقو _ دامادلا ىلع ديسلا

 ةيضاقلا تناك ةقهش قهشي - ةرئاطلا ىأرو هسأر عفرو

 ةافو نأب داقتعالا ىلع مظعألا داوسلا لمح امم هيلع

 ددعلا ةيفجنلا «نايبلا» ةلجم ىف نيدلا لامك ىلع دمحم ذاتسألا )١(

 0 1 خيراتب 4 - "

 رع عبزعس هل طع كتبتا ةهلصتمتكانةللمم هأ 345م مماة 213, ص. (؟)
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 . طايخ رفعج ذاتسألا بيرعت
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 هذه ءامس ىف ةرئاطلا هذه روهظل ةجيتن تناك ديسلا

 تداع املف .مهسوفن يف اهوُرسأف ةسدقملا ةنيدملا

 ىلع رانلا» تقلطأ ءىرخأ ةرم فجنلا ىلإ ةرئاطلا

 «ةموكحلا راد ىلع اومجه نأ اوثبل امو ةرئاطلا

 ىلإ برهلا ىلإ نييقارعلا هعابتأو ناخلا اديمح اورطضاو
 لامعألا هذه ىلع تضرف يتلا ةبوقعلا تناكف ةفوكلا

 للك وبأ هيطع ميلست عم ةيقدنب ١680و ةيبر 0
 ميلست ىرجو يناثلا بره دقو دعس جاحلا ميركو

 . ”«نيتمارغلا غلبم عمجو لوألا

 ىلع ًاليقث ناك لالتحالا شيج نأ ةقيقحلاو

 «ةيمويلا هتاضارعتساو ةيزازفتسالا هتاكرح ىف نييفجنلا

 تالماعم نم ًائيشف ًائيش دادزي نييفجنلا نقلا ناكو

 نم لصألا يف مهمظعم ناك نيذلا نييسايسلا ماكحلا

 نييقارعلا ةيسفن نولهجي اوناكف ةلتحملا سويجلا طابض

 امك مهتالخأب ماملإ يأ مهل نكي ملو .ًامات ًالهج

 ةسايس دالبلا يف اوجهن دقو مهتداق رابك كلذب فرتعا

 يف رثألا أوسأ هل ناك ام تافلاخملا نم اوبكتراو «ءانعر

 ىعدي ةلشلا هذه نم مكاح فجنلا مكح دقو . سوفنلا

 ةفالصلا نم ريثك ءيش ىلع ناكف تككنو (نتباك) بيقنلا

 ناكو ءًادمع نيلهألا ةماركب سملاو قالخألا ةسارشو

 دارفأ نم ًافيفل لسرأ ةنيدملا تاقرط ىف لاوجتلا دارأ اذإ

 ناجلوصلا مهيديأبو همامأ اوريسيل برعلا ريغ ةطرشلا
 «مادقألا ىلع فونرلا مهيلإ نيبلاط سانلا يف نوقعزيف

 اهلمتحت ال ةنئاش تارابعب مكاحلا مامأ لاجملا حاسفإو

 .ةايألا نييفجنلا سوفن

 رثألا دادغب يف ايلعلا ةيركسعلا تاطلسلا تكردأو

 يف هببستو تكنو بيقنلا كولس هكرت يذلا ئيسلا

 تلسرأو فجنلا نم هتبحسف ةرايطلاو ةلايخلا ىتثداح

 بيقنلا ةيمظاكلا يف يسايسلا مكاحلا ن ل

 نم ناكر ©2ماهن» 51./11. 81هجوطقلا لاشرام (نتباكلا)

 دقو ةيبرعلا نم ًائيشو ةيسرافلا نسحي قارشتسالا لاجر

 )١( . 73الا/115هدز فذ ءاققط هذ آمالةهلان عقر م. .4.1
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 يف نيدلا لاجر ضعب عم ةبيط تاقالع هل دجوأ

 ىف الغلغتم لازي ال ءايتسالا ناك امل نكلو .فجنلا

 دقق انأف انآ دادزي نيفلصلا ماكحللا ركنا + شوفتلا

 نكمت ةدم هبصنم يف يضمي نأ لبق هلايتغال ةركف تربد

 كولس ةيحض ناكف هقالخأ ىلع مكحلا نم نيلهألا

 . هباحصأ

 26 ع

 ةيرس ةيعمج كاذ ذإ فجنلا ىف تفلأت دق تناكو

 تتنيكلا ةنصالتتإلا ةقوحلا عما: تا يشاع
 ةيزيلكنإلا ةرطيسلا نئارب نم دالبلا صيلخت ىلإ ةوعدلا
 دالبلا لالقتسال ًانامض بناجألا ىلع نيملسملا بيلأتو

 ءاضعأ زربأ نم ناكو .رامعتسالا ةقبر نم اهريرحتو

 مولعلا رحب لآ يلع دمحم ديسلا :نيلماعلا ةيعمجلا هذه

 يلع دمحم خيشلاو يرئازجلا داوج دمحم خيشلاو

 نم يليلخلا ناكو «يليلخلا سابع خيشلاو ''”يقشمدلا

 هذه تكمهنا دقو «ةكرح مهرثكأو ةسامح ءاضعألا دشأ

 ةددنملا تانالعإلا قصلو تاروشنملا رشن يف ةيعمجلا

 ةبسانم لك زاهتناو «ناردجلا ىلع نيلتحملا ةسايسب

 . مهتسرطغ ميظعو مهترادإ ءوسب ريهشتلل

 قيقحت ؛«ةيمالسإلا ةضهنلا ةعيمج» نمضت نأ لجألو

 يف فجنلاب ةطيحملا لئابقلا نيب اهتوعد ترشن ءاهفادهأ
 لهأ نم حالسلا ةلمح نيبو ةيماشلاو ريخص يبأو ةفوكلا

 لئابقلا نم مضنا نأ ناكف ديدش متكتب كلذو فجنلا

 سيئر يادو خيشلاو «دباوعلا سيئر داوعلا كوزرم خيشلا

 نمو ؛متاوحلا سيئر لضافلا ناملس خيشلاو «يلع لآ

 مينغ لآو يبص لآ ضعب نييفجنلا حالسلا ةلمح

 يضار جاحلا لآو يشياكعلا لآو هشامرك لآو عبش لآو

 انيلع رذعتي نمم مهريغو هودع لآو للك وبلا لآو

 ناكو ةيعمجلا هذهل ًاريتركس يقشمدلا يلع دمحم خيشلا ناك )١(

 دعب ىربك ةدئاف هتينك يف نيابتلا نم دافتسا دقو يماشلاب فرعي
 ضبقلل ةيماشلا راد» ةطلسلا لاجر دصق امدنعف ةروثلا لشف

 رادلا هذه نم لقتنا يقشمدلا نإ مهل لبق يقشمدلا خيشلا ىلع

 . رهشأ ذنم ةروجأملا

 فحجنلا ةرو

 شيجلاب لصتت نأ ةيعمجلا تأتراو «مهئامسأ ءاصحإ

 ءاولب ىلعألا تارفلا فارطأ يف لتاقملا ينامثعلا

 زيلكنإلا هجو يف دومصلل هتاموقمب نيعتستو يدامرلا
 تلصتا امك (قاروأ دمحأ) يركسعلا مكاحلا تلسارف

 «ةرورضلا دنع اهل نوعلا نامضل البرك ءاسؤر ضعبب

 مل ءالبرك ءاسؤر نأ ىلإ ريشي ام ةلدألا نم كانه نكلو

 رصح نم اهونكمف لالتحالا تاطلس نع رمألا اومتكي

 ىلإ اهبرست نود كلذب اولاحو فجنلا لخاد ةروثلا

 . جراخلا

 ان ديل

 «راربألا رايخألا دحأ لاقبلا مجن جاحلا نإف

 داك ام «ةيمالسإلا ةضهنلا ةيعمج» ىف لماعلا وضعلاو

 القليل ىلإ ةروك املا ةيدمجلا كاز رقد ترسب بحب
 زاهتنا بوجوب هباحصأ ئجافب نأ ررق ىتح لالتحالا

 نم ريثك قلخ هيف فجنلا مؤي يذلا «زورونلا ديع» ةرايز
 مكاح لاشرام بيقنلا لتقل ءاحنألاو تاقبطلا فلتخم

 ةروثب مايقلل ةعيرذ لتقلا اذه ذختيف يسايسلا فجنلا

 ريغو ةيعمجلا يف ةلخادلا لئابقلا دنع اهبيهل ملدني
 ىلع لالتحالا ةموكحل هركلا اهلمحيس يتلا ةلخادلا

 ررحتلا يف ةيعمجلا فادهأ ققحتت كلذبو ةروثلا ةاراجم

 .رامعتسالا ةقبر نم

 - قارشملا ةلحم يف ةنئاكلا مجن جاحال راد ىف

 ءاثالغلا موي ةليل يف عمتجا  فجنلا تالحم ىدحإ

 راذآ "١1١ )١9 ةنس ةرخآلا ىدامج " قفاوملا
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 ١ لاقبلا مجن جاحلا ١ مينغوبلا نسحم ” 

 يرماعلا ديعس 5 لبيعد يدهم جاحلا نب ديجم 5

 دبع 1 فادنلا هميمح دبع ”- يرماعلا نارمش

 ديجم ديسلا 4 اوهلا رابط مساج ديسلا - 8 يجمامحلا

 اوهلا رابط ٠١ نابيبح ىسيع نب ديمح ١١ قداص

 بيدألا ١١ - يوالتفلا مهيلد وبلا ناولع ١ يدوج

 يجان ١4 يدوج نسح ١5 ناطلس نب راطخ

 يريدبلا ١5 ريضخ مساج نب بيبح ١١ ديمح



 فحنلا ةروث

 نسح ديسلا رفعج ديسلا - ١18 يزبسلا وبأ دمحأ

 . غئاصلا

 ةظّلغم ًاناميأ اوفلحو «ءلاشرام بيقنلا لتق اوررقو

 ذيفنتل هبحصب قاحتلالا نع مهنم دحأ رخأتي ال نأ ىلع

 لبق نم كسُم اذإ مهدحأ اوكرتي ال نأو «رارقلا اذه

 ضيبلا تايفوكلاب اورمتعي نأ ىلع اوقفتا مث .ةطلسلا

 (ةنابشلا) ةيلحملا ةطرشلا دارفأ هلعفي ناك ام وحن ىلع

 ةلحمل قصالملا ةنيدملا روس يف ةوك نم اوللستي نأو

 رادل ةقصالملا «فجنلا ةنابج# ىف اوعمتجيل قارشملا

 راذلا هله تناكو «روسلا اذه حراك ةحيدتلا ةموكحلا
 ذختا دق ناك لاشرام بيقنلا نأل كاذ ذإ تيلخأ دق

 ةيطع ناخب فورعملاو رادلا هذهل ةلباقملا ةيانبلا هبحصو
 ةنيدملا هذه يف هتفيظو ماهم همّلست ذنم هل ًارقم للك وبأ

 . ةسدقملا

 لذاخت ةنابجلا يف نيرماغملا عمج لمتكا املو

 نوكت ىرخأ ةصرف ىلإ ذيفنتلا ليجأت ىأتراف مهضعب

 يف يضملا بوجو ىلع نرقابلا ٌرصأو ؛ةمئالم رثكأ
 جاحلا لوألا داق :نيمسق اومسقنا ًاريخأو .مهمزع

 افورظم لمحي وهو ةيطع جاحلا ناخ وحن لاقبلا مجن
 لجعتسم» ةراشإ هيلعو لاشرام بيقنلا مساب انونعم

 نم اذه نسحو ؛يوارصكلا نسح هنأ ىعداو هأدج

 يمسرلا ديربلا لقن داتعا فجنلا ةيداب يف روصقلا لهأ

 نم ذختا دقف يناثلا مسقلا امأ ولا ةيماشلا نيب

 نع موجهلا جئاتن بقاريل هل ًانيمك لمهملا يارسلا
 .بتك

 انك م

 سراحلا داك امو ناخلا باب مجن جاحلا قرطو

 ةنعطب مينغ وبلا نسحم هلجاع ىتح اهحتفي يباجنبلا
 رخآ ًاسراح هعم لتنو ًاليتق هادرأف هديب ناك رجنخ

 ثيح  ناخلا ءانف وحن هبحصو مجن جاحلا مدقت اهدنعو

 داك امو  امهيريرس ىلع هل قيفرو لاشرام عجطضي ناك

 ابحس ىتح امهب قيحي رطخلاب نارعشي نالجرلا

 «رانلا قالطإ يف اعرشو امهيتداسو تحت نم امهيسدسم

 انيلدإ

 امهيلع رانلا اوحتفف امهوقبس نيمجاهملا نكلو
 ىلع لاقبلا مجن جاحلا زهجأ دقو ءًاضرأ امهوحرطو

 ىفتكاو سانلا نيب روهشم وه امك لاشرام بيقنلا

 . ًاتيمم نكي ملو هليمز باصأ يذلا حرجلاب

 جرب ىلإ ءاقترالا ىلع نيمجاهملا نم ةئالث ٌمهو

 هدكلو هنف نمو ناكلا ىلع ةزطجمل (لوعسلا):ناكلا

 تناك يتلا ةشاشرلا عفادملا اومدختسا لوتفملا سارح

 باب نم برهلا ىلإ نيمجاهملا اورطضاو ءمهتزوحب

 يدوج نسح اوعرص نأ دعب لواعملاب اهومطح ةيبناج
 ىسيع نب ديمحو بيدألا قداص :هءالمز ارحرجو

 بيدألا حرج ناكو ءريضخ مساج نب بيبحو نابيبح
 هابحاص ىفتخاو «هحارجب ًارثأتم هراد ىف ىفوتف ًاغيلب

 عابضلا عييف| يلد“ ٠ "!ةطلملل اهليعم كوءاقما م
 يف جرملاو جرهلا داس «سانلا نيب ةرماغملا ربخ عاشو

 غلب املو .برهلا يف نوقباستي نورئازلا ذخأو ةنيدملا
 ىلإ صخش ؛«لاشرام بيقنلا لتقم أبن ةلتحملا ةطلسلا

 ةيماشلا ءاول مكاح 5.0.0. 8ةاكهانت روفلب دئارلا فجنلا

 ءاوللا رقمب ةفوكلا يف ميقي ناكو ءلاحلا يف فجنلاو

 ماع هجوب ةلاحلا ضرعتساو ةنيدملا قاوسأ فاطف

 ةانجلا نأ معزو «نييفجنلا نع ةميرجلا يفن يف رهاظتو

 يدانم ىلإ زعوأ نأ ثبل امو .فجنلا نع ةبيرغ ةباصع
 سانلا يف يداني نأ (شيش نيسح جاحلا) ةيدلبلا

 نأك مهلامعأ ةلوازم ىلإ ةدوعلاو مهتيناوح حتف بوجو

 .ركابلا مويلا رجف يف عفي مل ًائيش

 لاشرام بيقنلا لتفم يهتني نأ فدصلا ىبأتو

 ةمهت يفن يف روفلب دئارلا رهاظت بلقني نأو «مالسب
 ام ناعرسف ةعقاو ةقيقح ىلإ فجنلا ةنيدم نع لتقلا

 نسجمو دمحأ :ةوخألاب ةطرشلا نم دارفأ شرحت

 لغاشي لظ لاقبلا مجن جاحلا نأ ةبسانملا هذهب ركذي اممو )١(

 هسفن دجوو كلذ متأ املف هتعامجل تالفإلا رسيبل سارحلا

 بيقنلا ةعبق وحن ةتافتلا هنم تناح ناخلا ءانف يف ًاديحو

 سانلا نيب نم جرخو هسأر ىلع اهعضوو اهلشتناف لاشرام

 . ضرعت يأ نود



 ضد

 ةلحم سيئر يضار جاحلا دعس خيشلا دالوأ ميركو

 «ةيمالسإلا ةضهنلا ةيعمج» ىف ءاضعأ اوناكو قارشملا

 لايتغال ثالثلا ةوخألا مهو «ءنيعيرص نايطرش رخف

 نم ًالباو هورطمأف ةنيدملا نم هجورخ ءانثأ روفلب دئارلا

 «ةبوجعأب توملا نم اجن لجرلا نكلو صاصرلا

 ةطرشلا دارفأ ةيقب نوحلسملا نويفجنلا درج اهدنعو

 مهورطضاو مهتحلسأ نم ةنيدملا تاقرط يف نيثبنملا

 ةلحم سيئر ناملس ديسلا يدهم ديسلا رادب ءامتحالل

 نيفظوملا رئاسو مهتالئاعو مهاقبأو مهامحف شيوحلا

 .ةمزألا جارفناو ةروثلا ةياهن ىتح هلزنم يف

 روفلب لتق ةلواحمو نييطرشلا لتقم فشك اذكهو
 أرس ّقبي ملو هسفن نع لاشرام بيقنلا عرصم ثداح

 ةيعمجا ءاضعأ رظتناو ءهب نيمئاقلا سوفن ىف ًانيفد

 فجنلاب ةطيحملا لئابقلا بيجتست نأ «ةيمالسإلا ةضهنلا

 زيلكنإلا نكلو اهيلع قفتملا حالسلا لمح ىلإ ةوعدلل

 فجنلا ىلع ةكرحلا ترصتقاف هتبهأ فقوملل اوذخأ

 .اهدحو

 دقف روفلب دئارلا فجنلاو ةيماشلا ءاول مكاح امأ

 تاططخملاو طئارخلا ءوض يف ماعلا فجنلا عضو سرد

 اهيلع راصحلا برضل ةقيقد ةطخ عضوو «هيدل ةرسيتملا

 نم دراوتت شويجلا تذخأف اهنمأب نيثباعلا ةبقاعمو
 الماك ءاول تغلب ىتح ةديعبلاو ةبيرقلا ءاحنألا فلتخم

 0ءعمعمهل 5320ع25 زردناس لارنجلا ىلإ هتدايق تدنسأ

 اهتاناخو ةفوكلا ئطاوش تاوقلا هذه تلغشأ دقو

 ةوقلا تزكرمتو .رهنلا ىلع ةلطملا اهرود مظعمو

 جراخ ةيوثلا يف يعباتلا دايز نب ليمك ماقم يف ةبراحملا

 ةفاسم قوط نيب ةثالث راوسأب ةكئاشلا كالسألا بصنو

 ميدق روسب ةروسم فجنلا تناك املو .ًابيرقت رتم ةئم

 ًاراهن حتفتو اليل قلغت ةفورعم باوبأ روسلا اذهل تناكو

 ةنيدملا ىنكاس ىلع باوبألا هذه ةطلسلا تقلغأ دقف

 نع ءاملا تعطقو .«باب لك ىلع ةيوق ةيماح تماقأو

 فحجنلا ةروث

 نيسمخلا براق ًاراصح مهيلع تبرضو '''نيلهألا

 «ةيمالسإلا ةضهنلا ةيعمج» ءاضعأ عمتجاف '"'اموي

 ىلع رارقلا رقف ةفلتخملا هيحاون نم عوضوملا اوسرادتو
 مل مهضعب نأ نم مغرلا ىلع لاتقلاو دومصلا بوجو

 اذكهو .ساسألا نم ةفزاجملا هذه نع ًايضار نكي

 ؛لاتقلا بجاوب امهدحأ موقي نيرطش اورطشنا

 «داتعلاو حالسلا ةأيهتو لاملا عمج ىلإ رخآلا فرصنيو

 ةرواجملا فايرألا ءاسؤرب لاصتالا اوررك نأ اوثبل امو

 اذه يف ماهسإلاو مهيلإ نوعلا دي دم ىلع مهنوثحتسي

 طرخ كلذ نود ناك نكلو .ينطولاو ينيدلا بجاولا

 اوملع نأ قبس نيذلا البرك ءاسؤر ضعبل ناكو «داتقلا

 لوألا مهسلا اهفادهأ نّيبتو ةروكذملا ةيعمجلا نيوكتب

 .نالذخلا اذه يف

 21 د د

 يهف ًابيرقت تارتموليك ةرشع ةفوكلا طش نع فجنلا دعبت )١(

 دقو ؛ةعفترم ةيبار قوف ةنيدملا هذه موقتو ءاهنع ةلزعنم
 ام نأ ريغ اهيلإ ءاملا لاصيال ةريثك تاريهنو عرت اهل ترفح

 نع ًالضف نيلهألا ةجاح دسي داكي ال هنم اهيف يرجي

 ةبيرغ تاياورو ةريثك ريطاسأ يفجنلا خيرأتلا يفو .نيرئازلا

 ءاورإل دنهلا كولمو نويناريإلا ةارسلا اهلذب يتلا يعاسملا نع
 ناشلاب ةنيقسلا اهي تحتما ةيدقملا ةنيدملا هذه ناك
 ١749 ةنس تناك اذإ ىتح ةروطسألاو ةياورلاب خيرأتلا طلتخاو

 طوطخب ةفوكلاب فجنلا تطبر ؛ةيدالملا 974١و ةيرجهلا

 ةروصب اهل تارفلا ءام رفوتف ةرابج خض تاطحمو ةتباث بيبانأ
 . ةيضرم

 يرك نم ئدتبي قدنخ قش يف فحازلا شيجلا رشاب دقل] (1)

 ضرغل ةنيدملا قرش لامش هيف ةطقن نم هركذ راملا خيشلا

 يداو تارط غلبيف طخلا دتمي نأ ىلع ةنيدملا يلامش قيوطت

 ًاضيأو .فجنلاب اهتلصو البرك قيرط عطقني ذئدنعو دجسملا
 وحن اهجتم يديدحلا طخلا نم ئدتبي رخا اقدنخ شيجلا قش

 تارط هب اوغلبي نأ ىلع ريخص وبأ قيرط عطقيل بونجلا
 لعج نأ كلذ ىلإ شيجلا فاضأ دقو .فجنلا بونج رحبلا

 فشانلا فجنلا رحب ىلع ةلطملا ةيرخصلا تارطلاو لولتلا

 ىتلا ةكئاشلا كالسألا ىلع ةوالع هتاشاشرو هتيعفدمل ًاراكوأ

 ١ .نيطخلا عم تدم

 ةيفجنلا نايبلا ةلجم ىف نيدلا لامك ىلع دمحم ذاتسألا

 .1945 لوألا نيرشن 57 يف ةرداصلا



 فحبنلا ةروث

 ةيزيلكنإلا ةيماحلاب اوشرحتي نأ نويفجنلا ىأتراو

 يليلخلا سابع مادقملا رئاثلا لمحف راصحلا ةمواقم

 ةليل يف هل بحص عم هجوتو ةوكش يف طفنلا نم ًارادقم

 ملف ةيماحلا ىلإ يدؤملا بابلا قرحل ١914 راذأ ١

 ةيماح رانب نيدرمتملا ةيماحلا تلباقو « شرحتلا حجني

 عافدلا ةطخ ذاختا ىلإ مهتأجلأو مهباقعأ ىلع مهتدر

 خماشلا ةنيدملا روس جاربأ يف اونصحتف شرحتلا نود

 فصنو ًارهش كلذك اوثبلو ةرضنلا هنيتاسبو فشانلا

 .رهشلا
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 ةموكح ناسلب ةقطانلا «برعلا» ةديرج لوقت

 : هصن ام لالتحالا

 ةعامج بهذ ؛راذآ رهش نم رشع عساتلا حابص يف»

 نم لاجر لتقلا ىلع مهكرحف مهرجأتسا نيذلا ةلتقلا نم

 فجنلا يف يسايسلا مكاحلا تيب ىلإ ءاوهألا باحصأ

 هتلتق ةيران تارايع هيلع اوقلطأف ةدلبلا جراخ يف عقاولا

 دقن روكدملا كاملا ناك و يرخا اهياع امنا ا رخرخم
 اهيف زرحأ نأ دعب ةيمظاكلا نم ًارخؤم فجنلا ىلإ لقن

 عيمج نع لق كلذكو ءمهدوو ءالجألا ءاملعلا ةقث

 نيلو هقالخأ ةثامد فرع نم لك هيلع فسأف يلاهألا

 بغشلا اوراثأف فجنلا يف نيضغبملا ضعب ماقو .هبناج

 تلصو يتلا ءابنألاو ؛ةطرشلا لاجر نم نيلجر اولتقو

 ةئداه ةنيدملا ناكس عابرأ ةثالث نأ ىلع لدت ةموكحلا

 - اذك  نيضرحملا نوكي دقو .قارشملا يح نم دعس

 . فجنلا جراخ نم لاجر ةئيسلا هذه ىلع

 تطاحأف ةمزاللا ريبادتلاب ةموكحلا تماق دقو»

 نيرشعلاو دحاولا يفو .نيرشعلا مويلا يف فجنلاب

 اومجهي نأ فجنلا ىف ةعامج تلواح نيرشعلاو ىناثلاو

 كلذ نمو «نيرساخ مهباقعأ ىلع مهتدرف دونجلا ىلع

 .رخآ ىلإ تقو نم صاصرلاب نومارتي اوحبصأ نيحلا

 اذنك

 نيدهتجملا ءاسؤر نيرشعلاو يناثلا يف بطاخ دقو

 ىلع نوددشي نيذلا ةيندملاو ةيركسعلا ةطلسلا لاجر

 لسرأ دقو مهب قلعتي نمو رومألا كلت يف كرتشا نم
 ديسلا ىلإ لئاسرب ةيكلملاو ةيركسعلا ةطلسلا باحصأ

 هذه عوقول مهفسأ اهيف نودبي يدزيلا مظاك دمحم

 ةسدقملا نكامألا ىلع ةظفاحملاب مهمامتهاو تابغاشملا

 ًاضيأ نوئحيو ؛ماركلا ءاملعلا ىلعو اهنئازخو

 هباضن ىلإ ماظنلا ةداعإ يف مهتكراشم ىلع نيدهتجملا

 لك حبقي اهريغو دادغبو ةلحلاو البرك يف ماعلا يأرلاو»

 يف ماظنلاب لالخإ نم نودسفملا كنلوأ هب ماق ام حيبقتلا

 ىلع نيذلا برعلا خويشلا ضعب ضرعو .ةدلبلا

 كئلوأ بيدأتل مهرئاشع ضعب اولسري نأ تارفلا

 بقاعت نأ ناكم لك ىف سانلا بغريو ؛نيدسفملا

 نمأي ىتح ًاديدش ًاباقع نيدسفملا ةعامج ةموكحلا

 يلاهألاو راجتلا حلاصم نمضتو ء«راوزلاو نودهتجملا

 لئاسولاب تلسوت ةيركسعلا ةموكحلاو ؛مهلاومأو

 . ")ها «ةياغلا هذهل ًاغولب ةبجاولا

 ةلاسر «اهيلإ نايبلا اذه ريشي يتلا لئاسرلا تناكو

 قارعلا يف ماعلا يكلملا مكاحلا اهب ثعب طقف ةدحاو

 راذآ ؟١ خيراتب فجنلا يف ريبكلا ينيدلا عجرملا ىلإ

 ىف اهرشنب رمأو ( 175 ةرخألا ىدامج /)

 اهيلع ماعلا يأرلا عالطال ةيموكحلا «برعلا» ةديرج

 ١918 ناسين 4 خيراتب رداصلا (84) ددعلا يف ترشنف

 :اهصناذهو

 مظاك دمحم ديس جاحلا هللا ةيآ ةرضح ىلإ

 مرتحملا يئابطابطلا

 ماعلا شيجلا دئاق ةلودلا بحاص ردصأدقل

 فجنلا ىف تععقو ىتلا ةنتفلا دامخإب ةمزاللا رماوألا

 ًاضيأ ردصأ دتو ءًاريثك هرطاخ تردكو فرشألا

 هذه اوبيس نيذلا نيدسفملا ىلع ضبقلا ءاقلإب رماوألا

 ةفيرشلا ةكرايملا ةعقبلا ةمالس ىلع ةظفاحملابو ةنتفلا

 )١( راذآ ؟9 خيراتب رداصلا (78) ددعلا برعلا ةديرج 21414

 ) 1١ةرخآلا ىدامج 1775(.



 اضل

 مهتاكرب تماد مالعألا ءاملعلا تارضح ةمالسو

 نأ يف كش الو .رهاطلا دلبلا كلذل نيرواجملاو

 ينلا رماوألا هذه ىلع مكترضح ملطيس روفلب ناطبقلا
 اهل اوخضريو فرشألا فجنلا يلاهأ اهعطي مل نإ

 ىلع ةقياضملا مهتطساوب لصحت نأ نم ذب الف

 فجنلا يف نينكاسلا مالعألا ءاملعلا تارضح

 تاطلسلا نودعاستس مكنأب نيقي ىلع انأو .فرشألا

 مكتمه يلاعو مكركف بقاثب اهونواعتو ةيناطيربلا

 دامخإو رهاطلا دلبلا لاوحأ ةئثدهت ىلع مكتين نسحو

 ةبن نسح ةفرعملا قح نوفرعت مكنإ ذإ ةيلاحلا ةنتفلا
 ءالعإل اهلذبت يتلا ةريثكلا اهيعاسمو ةمظعملا ةموكحلا

 ذاقنإو قارعلا يلاهأ اهب نيدتي يتلا ةينيدلا ئدابملا

 نورظتنمل اننإو «ةقباسلا دسافملاو ملاظملا نم هبوعش

 آذالم ىلوملا مكمادأ ةروكشملا مكيعاسم ةجيتن

 .مالسلاو مالسولل

 نيذلا «تارفلا ىلع برعلا خويشلا ضعب# امأ

 اولتق نيذلا بيدأتل مهدادعتسا ةطلسلا ىلع اوضرع

 نوكي نأ دعبتسي الف برعلا لوقت امك لاشرام بيقنلا

 يأر عالطتسا ضرغل وأ عادخلا ليبس ىلع اذه مهضرع

 شطب نإف رهاظلا يف اهتعناصمل وأ ,مهوحن ةطلسلا

 نيفلاخملا رهق يف مهتوسقو ًافورعم ناك سانلاب زيلكنإلا
 .ماعلاو صاخلا ثيدح مهتسايسل

 ١114 نايسن 94 يف ةرداصلا برعلا ةديرج لوقتو

 :فرحلاب يلي ام 85 مقرملا اهددع يف

 يسايسلا مكاحلا لاشرام ناطبقلا ةايحب ردغلا دعب»

 ةميخفلا ةيناطيربلا ةموكحلا تغلبأ ءفرشألا فجنلا يف

 يف دقع سلجم يف فجنلا ىلع ةعوضوملا اهطورش
 ١918 ةنس سرام رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا مويلا

 ءاملعلا تارضح هرضحو (ةيناثلا ىدامج 8 قباطملا)

 :طورشلا هذه مكاهو نوصلخملا خويشلاو مالعألا

 ًاميلست ةنتفلاب مهعم كرتشا نمو ةلتقلا ميلست -ًالوأ

 . طرش الو ديق الب

 اهعمجي ةيبر فلأ نيسمخو ةكفت فلأ ةمارغ - ًايناث

 فحبنلا ةروث

 دي اهل تناك يتلا ةدلبلا تالحم نم نوصلخملا خويشلا

 . ةنتفلا يف

 ىلإ ةرئاثلا تالحملا نم صخش ةئم ميلست الا

 ىرسأ ةفصب فجنلا نم مهقوسل ةيناطيربلا ةموكحلا
 ا

 ةدلبلا نأب سلجملا اورضح نم ىلإ ًاضيأ غلبت دقو
 طورشلا هذهب ملست نأ ىلإ ديدشلا راصحلا تحت ىقبتس

 .اهذفنتو

 د د د

 ةيمامألا ةعيشلا ءاملع نم نيدهتجملا نأ ىفخي الو

 ماكحألاو ىواتفلا يقلت يف ةفئاطلا هذه ءانبأ عجرم مه

 مهتمئأ باون مهءاملع نأ نودقتعي ةعيشلاو .ةيعرشلا

 ماكحألا نم ًامكح الو ىوتف الو ًارمأ مهل نوفلاخي الف

 ةفلتخم تاقبط نامزلا ميدق نم ترهظ دقو .ةيعرشلا

 ةيفيك يف مهتاداهتجا تفلتخاو نيروكذملا ءاملعلا نم

 مهضعب ناكف نييرامعتسالا نييبرغلا نم ةازغلا حافك

 مايقلا ىلع ًارصتقم فعضلا ةلاح يف ةملاسملا ىري

 نأب ةخسار ةديقع دقتعي رخآ مسقو ؛ةينيدلا هفئاظوب

 ديعص تحت ةيبنجألا ةرطيسلا عم عمتجي ال مالسإلا

 .دحاو

 مظاك دمحم ديسلا ريبكلا ينيدلا عجرملا نأ عمو

 نيذه نم لوألا فنصلا نم ناك يئابطابطلا ديزيلا

 ةلاسر كرتي الأ هرظن دعُبو هيأر بقاثب ىأر هنإف نيفنصلا
 ديسلا اهلمح يتلا «قارعلا يف ماعلا يكلملا مكاحلا

 فجنلا يف شيوحلا ةلحم سيئر ناملس ديسلا يدهم
 تلقا ارعرم نر اهيلغ درت «باوج نود هيلإ فرشألا

 ىلع رثعن مل انكل ذئموي ةدئاس تناك يتلا فورظلا

 ةنع ةعمم1ل ا/1[نهدز خ نادوط هك آمزلةلانعك م. 74. )١(

 طورشلا هذه ميدقت راثأ دقل :هلوق مدقت ام ىلإ نسلو فيضيو

 لعف در ىلإ يدؤي نأ يشخو رتوتلا رثكف نيلهألا بضغ
 يناطيربلا لصنقلا ناريإ يف نيدلا لاجر غلبأ نأ دعي اميس الو

 وذح ناريإ ةموكح تذحو فجنلا يف مهئالمز ىلع مهتيشخ

 .يناطيربلا ريفسلا لخدت تبلطف ءاملعلا



 فجبنلا ةروث

 باوجلا ىلع انرثع امنإو - فسألا عم  درلا اذه ةغيص

 هتابثإ نم اصانم رن ملف هيلإ راشملا مكاحلا هب ثعب يذلا
 :وهو انه

 يدزيلا مظاك دمحم ديسلا مالسإلا ةجح ةرضح ىلإ

 فجنلا يف مالعألا ءاملعلا تارضحو يئابطابطلا

 .اهيحاوضو فرشألا

 يف نوقحم متنأو .هيف رظنلا انعمأف مكباتك انلصو

 ناهرب عطسأو ؛ةفوؤر ةيناطيربلا ةموكحلا نأب مكفصو
 نيتثداحلا يف نويفجنلا اهب لموع يتلا ةفأرلا كلذ ىلع

 ىلع رخآ ناهربو . ةيضاملا روهش ةتسلا يف اتعقو نيتللا
 طورشلا يفتت يف اهعيتدتب يتلا ةيلسلا ةظقخلا كلن

 مل نيذلا يلاهألاب باقعلا عقون مل اننإف مكيلع ةطرتشملا

 نمو هتمرح اوقرخ نيذلا كئلوأ لب «نوناقلا اوفلاخي

 جرخت نأ فجنلا ةعاطتسا يفو .كلذ ىلع مهدعاس

 قبس يتلا طورشلل تعضخ اذإ يلاحلا اهقزأم نم ةملاس

 ءاملعلاو نيدهتجملا تارضح ناكمإ يفف .اهانضرعو

 نم مهتدلب اورهطي نأ مهيلع يرحلاب ال مالعألا

 باقعلا عاقيإ ىلع انتدعاسم مهيلعو امك .اهيدسفم

 اوضرح نم ىلعو ةميرجلا كلت اوفرتقا نيذلا كئلوأب
 حفصلا حنم يف ةموكحلا رصقت ال فوسو اهباكترا ىلع

 ةدلبلا ناكس دكأتيلف .بسانملا تقولا نأ ىتم

 مهنأ اورهظأ اذإ ىئسحلاب مهلماعنس اننأب نيملاسملا

 ذنم مايأ ةعبس تضم دقلو .ةدعاسملا كلت انم نوقحتسي

 فجنلا يلاهأ انل رّبعي ملف كلذ عمو لاشرام ناطبقلا لتق

 عاجرإل ام ءيشب اوموقي ملو مهعوضخ ىلع فارشإلا
 .مالسلاو امهيباصن ىلإ ماظنلاو نوناقلا

  6ترام“ ١918

 يب . يس .ك لشرام .ر.و رسلا لوألا قيرفلا

 يف ىمظعلا ةيناطيرب كلم ةلالج شويجل ماعلا دئاقلا

 قارعلا

0010 

 نت ني

 )١( ناسين 9 خيراتب (84) ددعلا :برعلا ةديرج ١1914.
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 اهباتك يف ةطلسلا رورغ ىلع نورئاثلا فقو نأ دعب
 راذآ ١5 خيراتب يدزيلا مظاك دمحم ديسلا ىلإ هجوملا

 تاطاسولا ىلإ نوكرلا ثبعلا نم نأ اوأر ©«

 نيبو مهنيب ريخلا لاجر اهب موقي ناك يتلا تاعافشلاو

 تاوقلا ةمجاهم ةرورض يف نوركفي اوذخأو ءاهلاجر
 مربتو مهددع ةّلق نأ الإ مهتنيدم مهتاوقل ةرصاحملا

 ددرتلا ةلكشم يف مهاعقوأ مهتكرح نم ماعلا يأرلا

 سنفعي ىف اودجوو ةسلخ ةنيدملا نم برهلا يف اوركفف

 اودعأف كلذ قيقحت ىلع مهعجشي نم نيدلا لاجر

 كالسألا قارتخا يف اوعرش املو ءاهذيفنتل ةدعلا

 اوهيوج ؛دعرلاو قربلاو مويغلاب ةمهلدم ةليل يف ةكئاشلا
 ةيعفدملا اهيف تكرتشا كالسألا هذه ءارو نم ةيماح رانب

 ىلع رطيسيو يبونجلا لتلا لتحي يماظنلا دنجلا داكو

 اوعرسأ نيدياحملا نييفجنلا نأ ريغ ةرصاحملا ةئيدملا
 تاوقلا هجو يف اودمصو روسلا يف تارغثلا ءلم ىلإ

 فوهكلا يف اونمك دقف نويلصألا راوثلا امأ . ةلتحملا

 اوررق نأ اوثبل املو ؛رارفلا ةركف نع اولدع مث رواغملاو

 تناك امهم لالتحالا شيج ةلتاقمو فجنلا يف ءاقبلا

 . ةجيتنلا تناك امهمو لاوحألاو فورظلا

 لشف مهرتل اوكردأ لالتحالا ديدانص نأ رهاظلاو

 هنودشني اوناك يذلا مالستسالا قيقحت يف راصحلا

 اوباصأف راوثلاو نيلهألا نيب ةقرفلا روذب نورذبي اوعرشف

 ناتقئاضلا تناك دقو اميس الو ًاسوملم ًاحاجن كلذ ىف

 :ةلمست كسل اذه اقلك 03 ةيداستفالار ةشاعملا

 نيح نيب راجفنالاب ددهي ذاشلا عضولا نم مأسلا ذخأو

 .رخآو

 ني

 ناك ةساسح ةيجيتارتسا زكارم فجنلا يف تناك دقف

 نمو ؛ةلحملا راوث نم عمج ةليل لك يف اهتسارح ىلوتي
 ةلحم يف نئاكلا يبونجلا لتلا ةساسحلا زكارملا كلت

 ؛'شيوحلا بالقم# نييفجنلا دنع ىمسملاو شيوحلا
 ىلإ مهزكارم نوكرتي راوثلا نأ ةطلسلا عماسم غلب دقو

 اورّيغيو ةحارلا نم أطسق اوذخأيل ركابلا حابصلا يف مهلآ

 ءاليتسالل ةملاسملا ىلإ نيلايملا عم تأطاوتف مهسبالم



 اندلملا

 ديسلا يدهم ديسلا ناكو .روكذملا يبونجلا لتلا ىلع

 ةركفل نيفلاخملا نم شيوحلا ةلحم سيئر ناملس
 تاطلسل نيئلامملا نم هنأ نييفجنلا نيب فرعو «ةروثلا

 اوكرتي نأ ةلحملا راوث نم هتعامجل زعوأف لالتحالا

 ةنيدملا لخدت نأ ةطلسلا عيطتستل روكذملا لتلا ةسارح

 . اهب طبختت تناك يتلا ةلكشملا يهنتو ةوجفلا هذه نم

 يف شيوحلا لت ىلع سمشلا قرشت تداك امو

 ىتح ١914 ةنسل ناسين رهش نم عباسلا مويلا حابص

 ةدشب اهممح فذق يف ةيزيلكنإلا ةيعفدملا تعرش
 اذإو .ءاوس دح ىلع نيملاسملاو نيبراحملا تلهذأ

 اكروككلاو كيسلاو دونهلا نم ةيوديلا ربانقلا ةلمحب
 قدانخ نولتحيو رانلا راتس تحت روكذملا لتلا نوقتري

 ءاليتسالا مت لتلا اذه ىلع ءاليتسالابو .رسيب راوثلا

 ميرك رئاثلا حرتقاف رانلا قالطإ فقوو فجنلا ىلع

 مامإلا نحص يف هؤالمزو نصحتي نأ دعس جاحلا

 لئابقلا ريثي كلذ لعل ذإ هتبق ىلع ءادوس ةيار اوعفريو
 نأ الإ لاتقلا يف ماهسإلا ىلع اهلمحيف فجنلا جراخ

 زيلكنإلا يمري نأ ةيشخ عامجإلاب ضفر اذه هحارتقا
 ذخأ اذل ىربكلا ةماطلا نوكت كانهو مهربانقب نحصلا

 روسلا دونجلا لتحاف روحجلاو تويبلا يف نوئبتخي راوثلا

 ةكئاشلا كالسألا اوبصنو هل ةقصالملا رودلاو هباوبأ اذكو

 ناكف روسلا نيواوأ يف ةدّيشملا رودلا اومدهو هلوح

 ىلع رانلا نوقلطي اوراصو ؛راد ةئمسمخلا ءاهز اهددع

 تقلح مث .ةمرحملا ةقطنملا هذه يف رمب نم لك
 ةيموكحلا تاروشنملا تقلأف ةنيدملا ءامس ىف تارئاطلا

 عقاوملا ضعب ىلع رانلا قلطتس عفادملا نأب راذنإ اهيفو

 لك ةمتهم ةموكحلا نأل اوطاتحي نأ ءايربألا ىلإ تبلطو
 رطضا كلذ رثأ ىلعو .راوثلا ىلع ضبقلاب مامتهالا

 ديسلا يدهم ديسلا ىلوتو ةملاسملا ىلإ نوملاسملا

 وه رشايو اهلك ةنيدملا ةماعز شيوحلا سيئر ناملس

 جاحلاو ويرج يلع ديسلا اميس الو هناوعأو هلاجرو

 لبق نم نيبولطملا ىلع ضبقلاب اورشاب يترمشلا نسح
 نأ دعب ةفوكلا يف ةدايقلا رقم ىلإ مهلاصيإو ةطلسلا

 اوناكو ءالالذإو امكلو ابرض مهوعبشأ دق اونوكي

 فحبنلا ةروث

 قشب دحاولا مويلا يف نيئثالاو دحاولا ىلع نوضبقي

 ءاقلت نم هسفن مّلس نيبولطملا نم ًافيفل نأ امك سفنألا

 ضوبقملا ددع ناكف ميلستلا ةرورضب هعانتقا دعب هسفن

 :نايبلا اذه ردص ذئدنعو نيسمخلاو ةئملا ءاهز مهيلع

 رانلا نوقلطي نولازي ال فجنلا يف ةاصعلا ناك امل»

 ئدتبت يتلا لولتلا نمو راوسألا ءارو نم اندونج ىلع

 لتحا ؛مهل ًانمكم لولتلا هذه تناكو شيوحلا ةلحم نم

 عيمج تذختا دقو ١914 ناسين 7 يف لولتلا اندونج

 . ةسدقملا ةنيدملاب ررض ىندأ عقي ال ىتح تاطايتحالا

 دضعن نأ فرشملا لولتلا ىلع انعقوم نم نآلا اننكميو

 شيوحلا ةلحم خيش  اذك  يحور ديسلا يدهم ديسلا
 مهلامعأب مايقلا نع ةاصعلا عدرن نأو ةموكحلل قداصلا

 . 70ةيناودعلا

 ١418 ناسين 1١و ١7755 بجر موي يفو

 :لوقت )1١( اهددعب برعلا ةديرج ترشن

 ٠0٠ ل نذأ دقو نوكسلا نآلا فجنلا داس

 ةنيدملا نم جورخلا نيرفاسملاو راوزلا نم صخش

 .ةرفوب ةئيدملا ىلإ ليسي ءاملاو . مهناطوأ ىلإ عوجرلاو

 ءامعزلا نم ريثك ىلع مهسفنأ ةدلبلا يلاهأ ضبق دقو

 مهوملسو ةلثقلا نم ةعضب ىلعو بغشلا اوراثأ نيذلا

 مكاحلا بئان راز دقو .زيلكنإلا ةطلسلا بابرأ ىلإ

 نواعم ناخ ديمح عم ىقالتف تبسلا موي فجنلا هسفنب

 يحور ديسلا يدهم ديسلا عمو يسايسلا مكاحلا
 نم مهريغ عمو شالش نسحم جاحلا عمو  اذك

 لمعلل ماعلا مكاحلا ءاضر نع مهل رّبعف نأشلا يوذ

 بارطضالا رشن اودارأ نيذلا كئلوأ دض هب اوماق يذلا

 ىلع مهضرحو ؛ةسدقملا فجنلا ةنيدم يف بغشلاو

 مهنإ مهل لاقو نيرخآلا ةلتقلاو ءامعزلا ىلع ضبقلا

 ديرت ال ةموكحلاو . مهريغل ةربع نوكي اباقع نوبقاعيس

 !«بغشلل نييقيقحلا نيكرحملا الإ بقاعت نأ

 ةفوكلا يف ةصاخ ةيركسع ةمكحم تفلأتو

 )١( خيراتب (89) ددعلا :برعلا ةديرج ١5 ناسين 1914.



 فحنلا ةرو

 ةغللاب مهتمكاحم ترجو ءمهيلع ضوبقملا ةمكاحمل

 اهب اذإف اهتارارق تظفل مث ؛ةينلع ةروصبو ةيبرعلا

 ءالجإو ةعست سبحو ًالجر رشع ةثالث مادعإب يضقت
 مادعإلا مكح ماعلا دئاقلا لدبأ دقو .دنهلا ىلإ (١١1؟)

 عاطتساو ''”دبؤملا نجسلا ىلإ مهدحأ قحب رداصلا

 تجضف .هسفنب ةاجنلاو ةطلسلا دي نم تالفإلا "رخآ

 ةينضم ًادوهج تفرصو ةيساقلا ماكحألا هذهل فجنلا

 نع نيلوؤسملا نيصخشلا ىلع توملا رصقو اهفيفختل

 ريغ لتق زيجت ال ةيدمحملا ةعيرشلا نأو اميس الو لتقلا
 هذه نع لوؤسملا مكاحلا روفلب دئارلا نأ الإ لتاقلا
 ىلع ٌرصأو فيفختلا ةركف ةدشب ضراع ةقطنملا

 عسي ملف نيعمتجم نيموكحملا يف مكحلا ذيفنت بوجو

 اًدِقُي نأ الإ قارعلا ىف ةيناطيربلا تاوقلا دئاق لاشرام

 )صرار  . (9دارصإلا اذه

 م918١ سيام ١" قفاوملا ءاثالثلا موي حابص يفو

 هوجولاو ةارسلاو ءاسؤرلاو خويشلا ضعب نم رضحمبو

 يف ةفوكلا رسج ةعيرش يف ًانلع مادعإلا مكح ذيفنت مت
 : نم لك

 ا ءدعس جاحلا دمحأ  ؟ ءدعس جاحلا ميرك ١

 7 «يبص مظاك 5 «لاقبلا مجن جاحلا («ديعس

 يلع سابع 4 «مينغ وبلأ نسحم -4 «يجان يدوج

 نيموكحملا دحأ ناك مسعألا زيزع نأ نييفجنلا نيب فورعملا )١(

 برهلل نجسلا ةفرغ رادج نوبقثي هباحصأ دجو هنأو مادعإلاب
 ةطلسلا هتأفاكف اذه مهلمع ىلإ ةطلسلا رظن تفلف مهسفنأب

 .دنهلا يف «روبرمس» ىلإ هداعبإو هتبوقع لادبإب

 ةزئاج ةيناطيربلا ةطلسلا تعضو دقو يليلخلا سابع خيشلا وه (؟)

 . تلشفف هب يتأي نمل ةيبر فالآ ةمخ اهردق

 ريبكلا يحورلا ميعزلاب ذال مهنم ريثكلا نإ نويفجنلا لوقي (*9)
 طسوتلا هنم ًابلاط يدزيلا مظاك دمحم ديسلا دمحم ديسلا

 ةموكحلا نأ ضعبلا دكأو مكحلا اذه ذيفنت نود ةلوليحلل

 ديسلا نكلو ةدحاو ةملك هنم تردب اذإ هبلطل العف بيجتستس

 .عوضوملا يف لخدتلا ىبأ
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 ديجم ١١ «يحامرلا يلع نولع - ٠١ ؛يحامرلا

 ّْ بليس لاوس
 ثيح فجنلا يداو ىلإ نيمودعملا ةافر تلقن مث

 ينارحبلا ناولع ديسلا ةربقمو دونهلا ةربقم نيب اونفد

 حمست ملو فجنلا نم ةفوكلا ىلإ بهاذلا راسي ىلع
 نم دحأ يأل ةحتاف سلجم يأ ةماقإب ةطلسلا

 د وكمل

 ني نت

 ٠٠ موي نم ًارصع ةيبورغ ةعساتلا ةعاسلا يفو

 عضبب مادعإلا مكح ذيفنت دعب يأ) م1518 سيام

 رادتيلك سابع ديسلا راد يف ةلفح تميقأ (تاعاس

 دئاقو ماعلا مكاحلا بانج] اهيلإ يعد ةيرديحلا ةضورلا

 عيمجو فجنلاو ةفوكلا دونج يدئاقو ةلحلا شويج

 يبودنمو ريخص وبأو ةفوكلا يفظومو طابضو ماكُح

 نادلبلاو لئابقلا راجتو ءاملعو خياشم عيمج
 يداه ديسلا ةرضح ةدلبلا جراخ مهلبقتساف . .ةرواجملا

 مهب ايتأو رادتيلكلا سابع ديسلا ةرضحو فارشألا بيقن
 ةهدرلا باب ىلع مهراظتناب ناك ثيح ةلفحلا لحم ىلإ

 يدنهلا دومحم اغأ خيشلا :مالعألا ءاملعلا تارضح

 هظفح يدزيلا مظاك ديسلا هللا ةيآ ةرضح بودنمو بئان

 مهالخدأف رهاوجلا بحاص داوج دمحم خيشلاو ؛هللا

 - شالش  نسحم جاحلا لجترا مث . . .ةهدرلا ىلإ

 مدقت مث . . .سوفنلاب رثألا نسحأ هل ناك ًاباطخ

 داوج خيشلا دهتجملاو دومحم اغأ دهتجملا تارضح

 ديسلاو فارشألا بيقن يداه ديسلاو رهاوجلا بحاص

 نأ ه ©1ةوط ه؟ آمإل!1165 هباتك ىف نسلو .ىت.ىئ لوقي )١(

 ريرقت لوقيو ١918 سيام 55 يف ذفن مادعإلا مكح

 [رخعيلتعبب ه6 طع كالثا ةلصتستكائةانمص 0[ ةيلحملا ةرادإلا

 ةءافكلا يوذ نم ةثالث طابض نيعا 2

 ةيبرعلا ةغللاب ةمكاحملا ترجو ةلتقلا ةمكاحمل ةبلهألاو

 مكاحلا لدبأو مادعإلاب ًاصخش رشع ةثالث ىلع مكحف

 متو ديؤملا نجسلاب مهدحأ ىلع مكحلا ماعلا يكلملا

 نم نيثالثلا يف ةفوكلا يف نيمودعملا قحب مادعإلا ذيفنت
 .2م194318 سيام
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 يدهم ديسلاو شالش نسحم جاحلاو رادتيلكل | سابع

 ناولع خيشلاو خيبط وبأ نسحم ديسلاو ناملس ديسلا

 روفلب نتبكلا ديب اوذخأو 2. يدابع خيشلاو نودعس جاحلا

 ةمالع بهذ نم ًافيس هودلقو ةهدرلا طسو ىف هوفقوأو

 عيمج يف ةيناطيربلا ةمألا هزرحتو هتزرحأ يذلا رصنلل

 ىقلأو رادتيلكلا سابع ديسلا ةرضح ماق مث . . .اهنيدايم

 ًانزاخو ًامداخ هتفصب صلاخلا هركش نع هيف رّبع ًاباطخ

 مل ذإ اهتيارد نسحل ةميظعلا ةلودلل فيرشلا دقرملل

 ةعاس هسبلأو ماعلا مكاحلا بئان بانج نم هترضح اند

 ًاضيأ سبلأو .ةميركلا ةراجحللاب ةعصرم بهذ نم

 ةفيرشلا ةرضحلا نم نيماسوك ىرخأ ةعاس روفلب نتبكلا

 يف سانلاف كلذ يف ورغ الو ''«امهتسايس يف امهتكنحل

 نأ نوبسحي مهنأل ةوقلا نوعبتي رصع لك يفو ةمأ لك

 .ىه همعدت امك اهمعدي قحلا

 ةدلبلل ةيمسر ةرايزب ماعلا دئاقلا ماق مايأ ةرشع دعبو

 قبسي مل ةروصب اهباب نم هلوخد دنع حئابذلا هل تحبذف
 مث «ناريإ كلم هاش نيدلا رصان ةرايز ذنم ليثم اهل

 ءاملعلا اهرضح رادتيلكلا تيب يف لابقتسا ةلفح ترج

 هذهب هاقلأ يذلا باطخلا يفو .خرويشلاو ءاهجولاو

 سيسأتب يسايسلا مكاحلل ماعلا دئاقلا زعوأ ةبسانملا
 ءام نيسحت ةيضق نأب دعوو ةدلبلا نوؤش ىلوتت ةيدلب
 . ''”ةلجاع ًاتافتلا ىقلت فوس برشلا

 دقف مهتمكاحمل ةلدألا رفوتت مل نيذلا نولقتعملا امأ

 بيسملا ىلإ ةيراخب قراوزب مهنم نوعبسو ةسمخ قيس

 ميقأ ًاصاخ ًاركسعم اولزنأو نويناطيرب دونج مهسرحي
 ىلإ اولقن مايأ ةعبرأ دعبو .ىرسيلا رهنلا ةفض ىلع
 يف ماظعلا مأ ةطحم ىلإ مث يروللا تارايسب ةيدومحملا

 راطقلاب اوبكرأ اهنمو رهنلاب ةرامعلا ىلإ مث راطقلاب دادغب

 )١( يف رداصلا ةثلاثلا ةنسلا نم سداسلا ددعلا برعلا ةديرج 4
 ناريزح 1918.

 خيرات نم لوصف» برعملا هباتك يف طايخلا رفعج ذاتسألا (؟)

 .67 ص «بيرقلا قارعلا

 فجبنلا ةروث

 ىلإ اوقيسو نيلقتعملا ةيقب مهب قحتلا ثيح ةرصبلا ىلإ
 دنهلا يلامش «روبرمس» يف اولقتعا ثيح ارحب دنهلا
 مهددع ناكو '”ناسنإ ةماركب قيلت ال ةلماعم اولموعو

 : مهءامسأ هذهو ًالقتعم (١١؟)

 .مولعلا رحب ىلع دمحم ديسلا ١

 ١ - يرئازجلا داوج دمحم خيشلا .

 رقاب تلبس ةبتفاربإ ةيمبلا ف
 .دعس جاحلا يضار-؛

 .دعس جاحلا ناديع 4

 .دعس جاحلا ضيغم 1

 . للك وبأ ةيطع -

 .للك وبأ يدرك -4
 .للك وبأ مساج 4

 .«للك وبأ» يجاح نسح ٠

 .للك وبأ ميرك ١

 . للك وبأ نيسح جاحلا -

 ٠ يضار جاحلا دعس .

 . فارصلا نيسح - 4

 .فارصلا دمحأ 6

 .يرماعلا دوبعلا مجن 1

 ١" يرماعلا ربج لآ دمحم .

 .مسعألا زيزع-

 .يشياكع رطم دمحم 64

 ٠ - يشياكع رياز .'

 ١ يشياكع ةيطع .

 «قبسألا ةرامعلا ءاول فرصتم ءهودع قازرلا دبع ذاتسألا ناك )١(

 بورض انيلع صق دقو روبرمس ىلإ نيدعبملا دادع يف
 وأ ةفوكلا يف كلذ ناكأ ءاوس نودعبملا هيقل يذلا باذعلا

 لاجملا عستي ال ءرحبلا ضرع يف وأ ةرصبلا وأ بيسملا

 .تاحفصلا هذه يف هتايثإل



 فلعل فيجبنلا ةروث

 . منصلا نيسح جاحلا دمحم 55 .يشياكع لالط - 7

 . منصلا نيسح جاحلا يلع 67 .يشياكع ناولع نسح 7

 . ماشلا رقي ناموت - 4 . (يشياكع) دبعلا راطخ - "4

 . ماشلا رقب ناجنف 0 . عبش لآ نسح سابع -0

 .عبش وبأ يداه

 . عبش وبأ فسوي دبع -

 . عبش وبأ دمحم جاحلا

 . عبش وبأ ليلخ - 4

 .ةبوط يزاغ 7
 .ةشامرك حلاص ١

 .ةشامرك ميرك - "7

 ٠ - ةشامرك ديجم ,

  4ةشامرك ينغ .

 . بلاط ديجبم "6

 .يقزارلا هللادبع 7

 . يقزارلا نيساي 3

 .يقزارلا قازرلا دبع

 .يقزارلا عودج

 .ةودع قازرلا دبع ٠+

 .ةودع ناموت 4١-

 .ةودع شورتح - 41١

 . نابيبح ىسيع دبع 47

 .نابيبح ىسيع يلع - 44

 .راحلا طلصم 060

 :ناحلا هوم 5

 .راحلا يدهم 4

 .راحلا ديعس

 . يبص ةيطع 1

 . يبص ناملس

 ١ ىبص ضماح .

 .ماشلا رقي بعتم 7

 /  0ماشلا رقب نيسح .

 . ةثلاث فيدر جاحلا -

 .ةثلاث يدهم جاحلا دمحم 4

 .يناطلس يداه ديسلا- ٠

 ١ شاهبلا سابع رضخ .

 .شاهبلا باهو دوخمحم - 7

 . شاهبلا باهو ميركلا دبع 7

 .يوارصّك نسح 4

 .يوارصك ناديوس 60

 .ركص لآ ديمح 71

 /  "1هناقرطم داوج .

 .نولعلا ينوسح

 .يواليج ميركلا دبع دوبع 84
 . يحامرلا رشطم ٠

  7١يحامرلا شوتنح .

 . يحامرلا ةفيحج وبأ نوسح

 .راتخملا يناسح

 .راتخملا ديجم ع

 . ناديعس ةطامط 6

 . كنرداب نوسح 37

 . يراذعلا دمحأ ديسلا - 77

 . ةحيصن وبأ نالعش

 يرد كيس 8

 .يعيردلا يدهم - ٠

 .نوسح لآ رصان - ١
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 .روك زيزع كارع - ١

 .روك زيزع مظاك 47

 . يكلم مولق - 14

 . نيربج نارمع 6

 نيربج ربج 1

 . نيربج مساج - 7

 . ليخد يدهم ديسلا - 8

 . نايطح دمحم 84

 .بيبش يدامح ناطلس -

 . يدشيورلا هللا دبع ١

 . يدشيورلا ميهاربإ - 7

 . اوهلا رابط مساج ديسلا 47

 .زابخلا يدهم جاحلا

 .ويرع ديجم 60

 .دومح جاحلا دومحم 7

 .يترمشلا مجن نسح 4 ا/

 . يترمشلا نسح دمحم -

 .رابصلا دمحم سولح 84

 . يزبسلا وبأ ديمح - ٠

 .مهيلد ناولع- ١

 .ةزوج يلع - ١١

 .ماحفلا ناملس ديسلا - ٠

 . ماحفلا ربج ديسلا 7 4

 . صراحلا زيزع- 6

 .دبعلا يداو جاحلا 7

 .دبعلا ريشب - 7

 . حوباس هللا دبع 4

 . نمؤملا ميهاربإ 4 ١

 .فادنلا هميمح ديع- ٠

 ١١١ هليخحص دوبع .

 فجبنلا ةرو

 . ةيرون دبع ١7

 .ةيرون دوبع - ١١7

 .نيهاش نسح ١14

 .راجحلا ناملس ديسلا ١6

 .نايرج ميهاربإ - 7

 . يمجع سايع ١١17

 .يلع الملا ناولع ١ ١

 .يلع لآ شونط 8

 .روك يلع نيسح

 . سوماجلا وبأ بيبح جاحلا 0١

 .زوزع دليجم ١١7

 رمأ يف ةرمحملا ريمأ لعزخ خيشلا لخدت دقو

 مولعلا رحب يلع دمحم ديسلا :نييلوألا نيلقتعملا

 ةفصب يرئازجلا دمحأ خيشلا داوج دمحم ديسلاو

 نوكي نأ بلطف نيمرتحملا نيدلا لاجر نم امهنوك
 نود هتيلوؤسم تحتو «ةرمحملا١ هترامإ يف امهلاقتعا

 ّرت ملف دنهلا لهاجم يف نيدعبملا ةيقب عم امهرشح

 يهو بلطلا اذه ةباجإ نم ًاصانم ةيناطيربلا ةموكحلا
 .يبرعلا مكاحلا اذه ءاضرتسا ىلع ةصيرح

 يف ةرماع ةديصق يرئازجلا داوج دمحم خيشللو

 اهنم فطتقن دادغب يف هلاقتعا مايأ اهمظن ةثداحلا فصو

 : ةيلاتلا تايبألا ضعب

 قارعلا بعش ةمارك انصو

 انيصحًأاتصح هايلعلانكو

 مامحلا يهو عماعملا انضخو

 انيملسملا ةزوح نع عفادن

 زيلكنإلاانئادعأ لفحجو

 انوزحلاو الفلا الهس ألمي

 ءاضفلا ءلم ديطانملا رسو

 انوتهاثيغ لبانقلا بصي
 عومجلا نيب عفادملا فذقو

 انوصحلاراهملاعمدهي



 يلع باتك وأ ةعماجلا

 (اهميسكم) فئاذق دعرو

 انينجلاهادص لوهب بيشي

 ةشاشر قدانبلا يمرو

 انيعرادلاعمتجممطحي

 بوطخلا انيلع تمهلدأ املو

 انونظلا تاثداحلا تققحو

 نونملا بير عزاعزانيقل
 انيقل دق ام سفنلا ىلع ناهو

 ودعلايديأبانرسأةادغ

 انيفدًءاددباكنانحرو

 قارعلا باغ (نايرغلا) ميضو

 انيرعلانيرعلا ثيل قرافو

 نوزحلا كلت ءاش امك انزجو

 ديدحلاديق عوط انلجرأو

 انيصرلازفتسيامد ليست

 ليلذلاديج رهدلل ولن ملو

 انوبزًابرح رهدلا نكي نإو
 ففقوم ىف رسألاانماض امو

 يال وهما هع كييك

21 

 خيشلا نأ ددصلا اذه يف هيلإ ةراشإلا نسحت اممو

 ةضهنلا ةيعمج بطق - يرئازجلا داوج دمحم

 ةطيحملا لئابقلا رافنتسا نم سئي امل  ةيمالسإلا

 نيعتسي نأ ىأترا «نييفجنلا راوثلا معدل فجنلاب

 ءاول يف زيلكنإلا نونتاقي نولازي ال اوناك نيذلا كارتألاب

 لئاسر يفجنلا مجن جاحلا سابع عم لسرأف يدامرلا

 يمجعو يميصعلا دمحمو نيدلا رون يكرتلا دئاقلا ىلإ

 لصو دقو داتعلاو حالسلاب هودمي نأ ىسع ندوعسلا

 يكرتلا دئاقلا ةلاسر ملسو ًاملاس ةناع ةبصق ىلإ لوسرلا

 دئاقلا اهيلع علطيل ةيناملألا ةغللا ىلإ تمجرتف هيلإ

 لالتحالا يرود يف قارعلا» هباتك يف ينسحلا قازرلا دبع )١(

 1١. ص ١ج «بادتنالاو

 ضخ

 «مناه سكلف لارنجلا ذئموي وهو» ةناع يف يناملألا

 لتحا املف .ددصلا اذه ىف ىئاهنلا رارقلا ذختيو

 ام ةلمج ىف لئاسرلا هذه ىلع اولوتساو ةناع زيلكنإلا

 ةروث نيبو اهنيب اوطبر تادنتسمو قئاثو نم هيلع اولوتسا

 ال/.84. لاشرام بيقنلا لتقم نأ اوعدأو فجنلا

 ةطلسلا هجو يف نييفجنلا مايق نم هبقعأ امو 23541

 . كارتألا مهئافلحو ناملألا نم ريبدتب ناك امنإ ةلتحملا

 ةروث لشف نأ ثداوحلا اوعبتتم ىري لك ىلعو
 «ةيمالسإلا ةضهنلا ةيعمجا فادهأ قيقحت ىف فجنلا

 تاطلس تأجل ىتلا ةيساقلا ريبادتلاو 0 راملا

 دّهمو نييفجنلا دقح يف داز كلذ لك اهيلإ لالتحالا
 .ريصق نمز دعب نيرشعلا ةروث عالدنال رومألا

 ىلع باتك وأ ةعماجلا

 دقو مركألا لوسرلا نأ ىلع تاياورلا تَّضن

 ةعومجم :هن بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ٌصخ
 ةقيقح#) انباتك ىف نيوانع ةتس اهنم انركذ بتكلا نم

 («ةعماجلا باتك» بتكلا هذه نمو «ةعيشلا دنع رفجلا

 يفاكلا باتك اهنم ةديدع رداصم يف هركذ درو يذلا

 تلعج :هل تلقف ةئكقفهللا دبع يبأ ىلع تلخد :لاق

 ؟يمالك عمسي دحأ انهه «ةلأسم نع كلأسأ ينإ كادف

 رخآ تيب نيبو هنيب ًارتس هيكون هللا دبع وبأ عفرف :لاق
 «كل ادب اًمع لس ؛دمحم ابأ اي :لاق مث ءهيف علطاف

 نأ نوثدحتي كتعيش نإ .؛كادف ٌتلعج .تلق :لاق

 فلأ هنم هل حتفي ًاباب غًابلع مّلع ِةقلَوهلا لوسر

 :لاق «باب فلأ باب لك نم حتفي باب فلأ كنا يلع
 ضرألا يف ةعاس ثكنف :لاق «ملعلا هللاو اذه :تلق

 ابا اي :لاق مث :لاق كاذب وه امو . ملعل هنإ :لاق مث

 ةفيحص لاق ؟ةعماجلا امو .,كادف تلعج :تلق :لاق

 نم ؛هئالمإو هيو هلا لوسر عارذب ًاعارذ نوعبس اهلوط

 لكو ؛مارحو لالح لك اهيف «هنيميب يلع طخو هيف قلف
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 . '"”(شدخلا يف شرألا ىتح هيلإ سانلا جاتحي ءيش

 هدرونس امم اهريغ ىلإ ةفاضإ  ةباورلا هذه نمو

 : ةيلاتلا يهو ةعماجلا باتك ةيوه جتنتسن

 ١ ك#قدمحم مركألا لوسرلا < ةعماجلا يلمم .

 يبأ نب يلع مامإلا - ةعماجلا بتاك - ؟

 . لئكقط بلاط

 لوسرلا عارذب ًاعارذ نوعبس - ةعماجلا مجح

 .- الوط  مركألا

 ةّنسلا يف ةيعرشلا ماكحألا < ةعماجلا ىوتحم -

 .نايب ديزم ىلإ جاتحي رمألا اذهو «ةفيرشلا ةيوبنلا

 ةعماجلا ىلع ديكاتلا رس

 نيد وه بير الو كش الب  مالسإلاف «يهلإلا نيدلاو

 ٌتَمْكَأ َمْويلا» :هلوقب هلامك نع ىلاعت هللا ربخأ دق لماك
 . "74 يتيد كَل

 ؟ةعيرشلا تمتو نيدلا لمكأ اذامب لءاستن نكل

 ؟نيدلا لمكأ يذلا وه هدحو نآرقلا له

 نع ثّدحت هنأ ملعي ميركلا نآرقلا ىلع علطملا نإ

 مل هنكل ءاهليصافت نم ةلمج نعو ةعيرشلا يف تامومع

 ريغو تاولصلا تاعكر ددعك ليصافتلا نم ًاريثك ركذي

 . كلذ

 ىلإ ٌَمضنيل نآرقلا ريغ رخآ رصنع نم دب ال نذإ
 ةّئسلا رود يتأي انهو «نيدلا لامكإ ةيلمع يف نآرقلا

 ةعيرشلا ليصافت نايب رودب تماق يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا
 .ةيمالسإلا

 هذه غيلبت ةلحرم ىلع ةصحاف ةرظن ءاقلإ نأ الإ
 غيلبت ةلحرمف ءًادج ماه رمأ مامأ انفقوي ةفيرشلا ةّنُسلا

 ىبنلا اهنم ىضق ةنس نيرشعو ثالث تماد ةيوبنلا ةّنسلا

 «يرافغلا قيقحت ١ يفاكلا لوصأ « بوقعي نب دمحم «ينيلكلا )١(

 .7؟ةص كج .ءاوضألا راد .توريب

 ." :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟)

 يلع باتك وأ ةعماجلا

 يف تاوئس رشعو ةكم يف ةنس رشع ثالث ِةكلَيمظعألا

 :ةروتملا ةئيدلعلا

 )6 يبنلاب نمؤي ملف رشعلا ةيكملا تاونسلا يف امأ

 ىلع ملسم ةئامعبرأ مهددع زواجتي مل ليلق ددعألإ
 , 20 ردكألا

 امم نيدهطضملا نيفعضتسملا نم مهبلغأ ناكو

 ةشبحلا ىلإ (ةلئاع )١ مهنم ريثكلا ةرجه ىلإ ىدأ

 ةوعدلا يقلت نع رشابملا مهلاصفنا يلاتلابو «نيترم
 . كيو دمحم يبنلا نم ةيمالسإلا

 نوقّيضي نوكرشملا ناك ةيكملا تاونسلا هذه ىفو

 ًاديدش ًاقيض هعم نيقابلا نيملسملاو لو يبنلا ىلع

 رمألا لصو ىتح نيرخآلل هتوعد غيلبت نم هنوعنميو
 بعش يف نييمشاهلا نم ةلمج عم هترصاحم ىلإ مهب
 ةعاجملا تناك ثيح تاوئس ثالث بلاط ىبأ

 :ةليدخلا
 نأ حوضوب كردُي ةيكملا ةلحرملا هذه يف رظانلا نإ

 تايساسأ غيلبتب ألإ 5# يبنلل حنست مل ةصرفلا
 امك ةعيرشلا بناوج نم ليلقلا ضعبلاو تاداقتعالا
 . ةكم يف ةلزانلا ةينآرقلا تايآلل ئراقلا ظحالُي

 نم يهو ءموصلا ةضيرف نأ عقاولا اذه دكؤي اممو
 .ةنيدملا يف لب ةكم يف لزنت مل «نيدلا عورف لئاوأ

 ىلإ يبو يبنلا ةرجهب ةيكملا تاونسلا هذه تهتناو

 بورحلاب ةئيلم تناك تاونس رشع اهيف يضقبل برثب
 تلصح ىتلا تافالخلا ىلإ ةفاضإ «هباش 7 تاوزغلاو

 قو كيدعيلا يمالسإلا عمتجملا لخاد نم لئابقلا نيب

 نم رثكأ عوقو ةيوبنلا ةّيندملا ةرتفلا يف خيراتلا لحس
 ناكو ؛هباش امو ايارس لاسرإو ةوزغو ةكرعم نينامث

 . اهل رشابملا يركسعلا دئاقلا وه ولو يبنلا

 تلكش تاوزغلاو بورحلا هذه نأ حضاولا نمو
 ةّنسلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ليصافت غيلبت مامأ تاقّوعم

 . ةفيرشلا ةّيوبنلا

 ةسسؤم تاروشنم ءراّسك ةمجرت .ةمامإلا .يرهطملا :رظنا )١(

 .الا/ ص ءكط ءمق «ىرقلا مأ



 يلع باتك وأ ةعماجلا

 رظنلا ضغن نأ اندرأ اذإو» : يرهطملا ديهشلا لوقي

 لوسر نأ ضرتفنو ؛ةنيدملاو ةكم يف نئاكلا عقاولا نع

 نم نيرشعلاو ثالثلا تاوئسلا هذه يف كَّلَس يو هللا

 ىلإ باهذلا الإ هل نأش ال يذلا مّلعملا جهن ةثعبلا

 تتقولا اذه نكي مل كلذ عمف «سانلا ميلعتو فصلا

 هيلع يوطني ام عيمج سانلل لق يبنلا نيب يك ًيفاد
 يذلا] مئاقلا خيراتلا كلذل انفضأ اذإ فيكف «مالسإلا

 نيد نأشب ًاصوصخ [8يبنلا تاقوأ لج ّصتما

 ةايح نوؤش عيمج ىلع هتيمكاح طسبي مالسإلاك
 . "7(رشبلا

 نأ ه8 يبنلل هلالخ نم ىّئستي لح نم دب ال نذإ

 ميركلا نآرقلا عم لثمت يتلا ةفيرشلا هتّئس ظفحيو غلبي
 . لماكلا عيرشتلا مأوت

 صخشل ةيهلإ ةيبرتب لثمتي يهلإلا ّلحلا ناكف
 هتئسل ًاعدوتسمو 48و يبنلا ملعل ًءاعو نوكي يئانئثتسا
 نب ىلع وه صخشلاولذه ناكو . فينحلا نيدلل ًاظفاحو

 ميلعتلاو يهلإلا ضيفلا ّلحم ناكف . هيك: بلاط يبأ
 وبلا

 تاسلجلا كلتل حضاولا ريسفتلا انيطعي ام اذهو

 ةمزالملا كلتو :كقن يلعو لَو دمحم نيب ةليوطلا
 : هلوقب نينمؤملا ريمأ اهنع رّبعي ناك يتاا امهنيب ةديدشلا

 406 يبنلا ناكو .همأ رثأ ليصفلا عابتا هعبتأ تنك دقلو»
 لعهلا لوسر تلأس اذإ» : ه2 يلع هنع ربخي امك

 . "*(ينأدتبا يلئاسم تينف نإو ينباجأ

 رمأي ناك صاخلا ميلعتلا اذه نأ تاياورلا تدكأو

 :ت) يعفاشلا ظفاحلا ميعن وبأ ىور دقف ءيهلإ

 ءمق «ىرقلا مأ ةسسؤم تاروشنم ءراّشك ةمجرت «ةمامإلا )١(

 .الا/ ص ءاط

 ١. 94ص مق « ين ريصب تاروشنم «تاجردلا رئاصب ءرامصلا (؟)

 راد تاروشنم «ةعيشلا دنع ةمطاف فحصم ةقيقح» انباتك رظنا

 .ا١ظط .٠ توريب «ةوفصلا

 ندعي

 هللا نء ؛يلع اي» : هلو هللا لوسر نع هدانسإب (ه4

 هذه تلزنأو يعتل كملعأو كيندأ نأ ينرمأ لجو زع

 . "”ملعلل ةيعاو نذأ تنأو ديو ذأ اَييَيَو» ةبآلا

 ةعيرشلا غيلبت لامكإ يف يهلإلا رودلا اذه لجألو

 ًالخدم ةعيرشلل نأ يلو يبنلا دّدح ةيوبنلا ةّنسلاو ةيهلإلا
 هنم لخدي نأ دب ال فرتغي نأ دارأ نم ًاباب هملعل نأو

 . "”«اهباب ٌئلعو ملعلا ةنيدم انأ» : 48لاقف

 يذلا باتكلا وهف ةعماجلا باتك ّرس فرعن انه نم

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ليصافتو ةيوبنلا ةنسلا ظفح

 دنع ةظوفحمو ةسورحمو ةنّودم ةيعرشلا ماكحألاو
 . 8ذكت نيموصعملا هئانبأو يلع مامإلا نيدلا ةظفح

 ةعماجلا ىوتحم نم نوقلطني هت:تيبلا لهأ ناكو
 راوحك ؛«نيرخآلا عم مهراوح يف مهدنع ظوفحملا

 هدنع تسئي مل يذلا ةفينح بأ عم هيكقن قداصلا مامإلا

 ةعبس نم رثكأ - لوقي ناك ام بسح - ةيوبنلا ةنسلا نم

 ضراع دقو ءناسحتسالاو سايقلا ىلإ أجلف ًاثيدح رشع

 نوأجلي مهنأل .هلاثمأو ةفينح ابأ كت تيبلا لهأ ةمئا

 نيكرات ائيش قحلا نم ينغت ال يتلا ةيلقعلا تاّينظلا ىلإ
 .حوتفملا اهباب نيموصعملا ةمئألا ناك يتلا ةيوبنلا ةّنُسلا

 ةعماجلاو ةيئت ىلع باتك

 هيلي مركألا لوسرلا نأ درو يتلا بتكلا كلت نمو

 ؛يلع باتك»ب يمس ام ؛يئيتغ يلع مامإلل اهّصخ دق

 )١( .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد تاروشنم «ءايلوألا ةيلح ط١ء.

 , 7١ص اج اها

 قيفحت «نيطمسلا دئارف ء(هال"٠ :ت) ىنيوجلا 5

 «توريب «ءةلاسرلا ةسسؤم تاروشنم «يدرمحملا

 1 .171ص ء5ج اها

 ىلع قيقحت .نيقيلا فشك (هالآ7 :ت) ىلحلا ةمالعلا

 ءّط مق «ةيمالسإلا ةفاقثلا ءايحإ عمجم تاروشنم ؛رثوك لآ
 .65ص

 ١. 1 6ص «ةعيشلا دنع ةمطاف فحصم ةقيقح انباتك رظنا

 راد تاروشنم . حيحصلا عماجلا ,؛(ه591ا :ت) يذمرتلا (0)

 ,17377ص 26ج «توريب «ثارتلا ءايحإ
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 بتك يف هناونع رّركت هنأ نيرصاعملا دحأ لقن يذلا

 , 7 دكأ وأ دروم فلأ ىف ةيمامإلا

 نم لك يف ةدراولا صوصنلا ةعجارم نم ودبيو

 ريغ ًادحاو ًاباتك امهنوك نأ ةعماجلاو :هئكِقت ىلع باتك

 : ةيلاتلا دهاوشلا لالخ نم هظحالن ام اذهو ٠6 كيعب

 وه ةعماجلا باتكف ءمجحلا ةدحو :لوألا دهاشلا

 وه يلع باتكو ءرم امك ًاعارذ نوعبس اهلوط ةفيحص
 نع درو امك ةًاعارذ نوعبس نوعبس اهلوط ةفيحص»

 . ""” ةئكاظ رفابلا مامإلا

 نم رهظي ام اذهو «ىوتحملا ةدحو : يناثلا دهاشلا

 :نيرمأ لالخ

 مّدقت امك يوتحي ةعماجلا باتك نأ :لوألا رمألا

 «شدخلا شرأ ىتح سانلا هيلإ جاتحي ءيش لك» ىلع

 نوجاتحي ءيش ضرألا ىلع ام» ىلع باتك ْنإف كلذكو

 ىف درو امك ؛«شدخلا شرأ ىتح هيف وهو الإ هيلإ

 . "”تاياورلا

 ىلع يوتحي ةعماجلا باتك نأ درو : يناثلا رمألا

 ريصب يبأ ةياور يف كلذو ثرإلا ماكحأ يأ) ضئارفلا

 :لاق يذلا

 مارحلاو لالحلا اهيف ةفيحص رفعج وبأ يل جرخأ»

 لوسر ءالمإ هذه : تكتظ لاق ؟هذه ام : تلق ضئارفلاو

 .هديب ىلع هطخو قي هللا

 : كغ لاق ؟ىلبت امف :تلق :[ريصب وبأ يأ] لاق

 امو : ةلثكت لاق ؟سردت امو :تلق !؟اهيلبيامف

 نم وأ ةعماجلا باتك ىه : ةيئكظلاق !؟اهسردي
 , 0ةعماجللا

 تاياورلا ٌصنت ةعماجلا اهيوتحت يتلا ضئارفلا هذهو

 -الاصص «؛١ج «لوسرلا بيتاكم ءيلع .يدمحألا :رظنا )١(
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 )١( ثيدح 47١2ص ؛:تاجردلا رئاصب ءنسح ءرافصلا ١.,

 ١. ثيدح «47١2ص :تاجردلا رئاصب نسح ءرافصلا (*)

 .؟ثيدح . ١544 ص :قباسلا ردصملا (4)

 ىلع باتك وأ ةعماجلا

 يبأ نع ىرخأ ةياور يفف اهيوتحي «ّيلع باتك» ْنأ ىلع

 : لاق ريصب

 لاقف «ضئارفلا نع ءيش نع هللا دبع ابأ تلأس»

 باتك :تلقف ؟ ءّيلع باتك كل جرخأ الأ :يل

 مل يلع باتك َنِإ ءدّمحم ابأ اي :لاقف سردي مل يلع
 تام لجر هيف اذإو «ليلج باتك اذإف هجرخأف «سردي

 . "”«ثلثلا لاخللو ناثلثلا ّمعلل :لاق هلاخو هّمع كرتو

 باتكو ةعماجلا نم لك يف ةدوجوم ضئارفلا نذإ

 باتك امهنأ دهشي هيلع قبس ام عم اذهو ةئئَئلع
 .دحاو

 نمكازفلا ةفيدص

 : الكل يلع باتك نم ءزج

 هنع رّبُع ام ْنأ امهنم جتنتسي ناتريخألا ناتياورلاو

 باتك نم ءزج وه ''”«ضئارفلا ةفيحص»ب تاياورلا يف
 هباتك يف يدمحألا ةمالعلا لمتحا دقو ةئغّيلع

 باتك سفن ةفيحصلا كلت نوكت نأ "”لوسرلا بيتاكم

 ةعماجلا باتكل رخأ ىوتحم

 - يهقف باتك وه ةعماجلا باتك نوك حوضو عم
 اذه نأ ديفي ًاّضن كانه نأ الإ حلطصملا ريبعتلا بسحب

 درو ام اذهو ثيغلا رومأ نم ملع ىلع يوتحي باتكلا

 هيكتاضرلا مامإلاو نومأملا نيب ةيمسرلا دهعلا ةقيثو يف
 : ةقيثولا كلت ىلع بتك نيذلا

 رمأ يناعدتسا نإ يسفن ىلع هلل تلعج دقو ...»

 ينب يفو «ةماع مهيف لمعلا هتفالخ يندلقو نيملسملا

 ١. ثيدح 3قاؤص الج : يفاكلا عورف .ينيلكلا )0غ(

 ل هيفو) ١ ثيدح 2077" خص كج : بيذهتلا « يسوطلا

 :ةعيشلا لئاسو ؛يلماعلا رحلا (سردي مل لدب سردني
 .”؟الالا ثيدح 26١ 4ص ءاالج

 ثيدح 2186 ص الج : ةعيشلا لئاسو يلماعلا رحلا قفز
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 ال ١ص فرفإ



 ةينيدلا فحنلا ةعماج

 ةعاطو هتعاطب ةصاخ بلطملا ديع نب سابعلا

 ىلع نآلدب رمجلاو ةعماجلاو (بتك نأ ىلإ) .. :هلوشر
 . 0(كلذ دض

 وه يذلا ةعماجلا باتك نع مالكلا لامجا اذه

 ىلع قدص دهاشو «ةوبنلا تيب لهأ رثآم دحأ حب

 . مهتمامإ

 ةينيدلا فحتلا ةعماج

 يلامجلا لضاف روتكدلا ملقب

 هل مدقو ةيبرعلا ىلإ هلقن

 ينيوزقلا تدوج روتكدلا

 ةّيملعلا ةزوحلا عاضوأ تحرش يتلا ةيناديملا تاساردلا

 ةيعامتجاالاو ,ةيفاقثلا اهبناوج عيمج نم فجنلا يف

 امب «ةشيعملا بيلاسأو «يساردلا ملعلا بلاط ماظنو

 . نيرشعلا نرقلا فصتتنم «لاحلا هيلع تناك

 روتكدلا ءاهبتاك ةبمهأ ىلإ ةلاقملا هذه ةيمهأ دوعتو

 لاجر رابك نم ًادحاو ُدعُي يذلا يلامجلا لضاف دمحم

 يتلا تاّبصخشلا نمو ؛نيصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا

 .ةيقارعلا ةلودلل يسايسلا خيراتلا يف ًارود تبعل

 ىلوتو ؛ةيسايسلا تاريغتملا بلق يف يلامجلا شاع

 ثيح يكلملا مكحلا ةرتف يف قارعلا يف ةّيمسرلا زكارملا

 ىتلا ةيسايسلا ةهاقنلا راودأب رمي  لاز امو  قارعلا ناك

 .اهدعب هتيفاع درتسيس دلبلا اذه َّنأ ودبي ال

 ةحاطإلا دعب ىهتنا دق ناك يسايسلا هقلأت نأ الإ ةيداليملا

 «هتافلخم ضعب نم يلامجلا دع يذلا يكلملا مكحلاب

 يتلا ةعبرألا دوقعلا لاوط زراب رود يأ هل رهظي ملو
 . هنطو نع ًاديعب اهشاع

 )١( اج ةمغلا فشك .ىسيع نب يلع «يلبرألا ص7؟1١١ -

 رظنا) 6١ص « 149ج راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا

 .(17ص ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح انباتك يف عجارملا ةيقب

 ضف

 نم هتنكم ةمخف ةيحور ةقاط اذ ناك يلامجلا ّنكل

 عطقني مل يتلا ةباتكلا قيرط نع يملعلا هداهج ةلصاوم

 ىلع تابسانملا يف ةكراشملاو «همايأ رخاوأ ىتح اهنع

 . اهعاونأ فالتخا

 يف يلامجلا سابع خيشلا نبا لضاف روتكدلا دلو

 ةنيدم يف م1907 ماع ناسين رهش نم نيرشعلا مويلا
 مث ؛يصلاخلا مامإلا ةسردم يف سردو ؛ةيمظاكلا

 «توريبب ةيكيرمألا ةعماجلا يف يملعلا هليصحت لمكأ

 ايبملوك ةعماجب قحتلاو .م19717 ماع اهيف جرختو

 ةيبرتلا مولع يف هاروتكدلا ةجرد ىهنأ ثيح كرويوينب
 «تارم نامث ةيجراخلا ةرازو ىلوت دقو .م 7 ماع

 كلملا دهع يف قارعلا يف ءارزولا ةسائر ىَلوت امك

 .م1984 .م19407 يماع يناثلا لصيف

 نجسلا عدوأو َلَقُتعا م1904 ماع زومت ةروث دعبو

 م١95١ ةنس هنع جرفأو «مادعالاب هيلع َّمكُحو

 ىف تاموكحلاو لودلا ءاسؤر نم ددع تاطاسوب

 ْ . ملاعلا
 سيردتلاو ثحبلا ىلإ ًافرصنم سنوت يف ٌرقتسا دقو

 «م1491 ةنس رايأ 54 تبسلا موي هتافو ىتح ةباتكلاو

 .اهيف - هتيصو ىلع ًءانب - نفد ثيح

 : اهنم ةمّيق ًابتك يلامجلا فّلأ
 ١ - ةيودبلا رئاشعلا ميلعت ةلكشم :ديدجلا قارعلا -

 .م1

 ١ قارعلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا لبقتسم يف ةركذم -

 .م14

 "  رطخلا الصهيوني  ١191406م.

 .م 1977  مالسإلا ىلإ ةوعد :مالسإلا ةقيقح - 4

 هنوؤش يف تاعلاطمو ءارآ :ثيدحلا قارعلا

 .م9579١  ةيريصملا

 .م٠198  نآرقلا يف ةيوبرتلا ةفسلفلا 5

 .م19917  رصاعملا انخيرات نم تاحفص

  ةديدجلا ةيبرغلا ةنميهلاو جيلخلا ةاسأم

 .مأ5



 ضرما

  ةيبرعلا ةّمألا ىلع ديدج نم سمشلا قرشتلف - 4

 .ما5

 ٠ ىلإ ةيبرعلا ةّمألا- أين؟  /١1991م.

 ةّينيدلا فجنلا ةعماج

 يناثلا ميول نم اطويمأ نامجلا ىعكدلا يمت

 م9601١/ ةنس لوألا نيرشت رهشل قفاوملا ه117// ةنس

 ةلاقم يف هذه هتلحر نع بتك دقو .«فجنلا ةنيدم يف

 ىف دادغبب ىناطيربلا ىفاقثلا سلجملا ىف اهاقلأ ةعئار

 1 ْ 1 .هسفن ماعلا

 (ةيزيلكنإلا ةغللاب) دعب اميف ةلاقملا هذه ترشُن دقو
 :ناونع تحت

 سماخلا ددعلا يف ”1طعماموأعدأ ©11ءععدو هأ ةاةزد

 2م9٠195 ةنس ةرداصلا ؛ 756 171/014 384نوانم ةلجم نم

 .(5؟ )١6 ةحفص

 «ةعيشلا دنع داهتجالا نع ًائيدح (ةلاقملا) تنّمضت

 «ةيملع سرادم نم هيوحي امو ينيدلا فجنلا زكرمو

 .اهيف مولعلا ةبلطل ةيددعلا ةبيكرتلا نع ةيئاصحإو

 ةنيدم يف يساردلا ماظنلا َّنأ يلامجلا ظحالو

 مظنلا ةيقب نع ىتح دّرفتلاب زيمتي ماظن وه فجنلا
 ىف ةقيرعلا ةيملاعلا تاعماجلا اهب تمستا ىتلا ةيميلعتلا

 ْ :نملمتلا اهماظن

 فّرعتلا ةصرف ئراقلا ءاطعا ىلإ ةلاقملا تّدعت دقو

 ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةايحلا هيلع تناك يذلا وجلا ىلع

 ةايحلا طمنو «ةيداليملا تانيسمخلا رخاوأ فجنلا ىف

 يهتنتو «ملعلا بلاط نم أدبت يتلا ةسسؤملا م

 . ىلعألا عجرملاب

 جهانملا فصو نم يلامجلا روتكدلا هركذ ام نإ

 لمع ةيلآو ملعلا بلاط ةايح بولسأو ؛ةيساردلا
 يف ذيملتلا اهعطقي يتلا لحارملاو «ةينيدلا ةسسؤملا

 ىف ًاثراوعم لاز ام أطمت دْعُي كلذ نّيغو:ةيشاردلا ةلحازم

 نمي اري ملود(موبلا نقع :يوقلا تبدل وفارعلا
 اهتلخدأ يتلا تادجتسملا ضعب ىوس ءيش رّيغتلا

 ةينيدلا فحنلا ةعماج

 يتلا ةفيفطلا تاريغتلا ضعبو ؛هتاروطتو رصعلا بيلاسأ

 ةميدقلا ةيميلعتلا بتكلا ضعب ةحازإ ىف ترهظ

 .ةئادح رثكأ تافلؤمب

 تانيتسلا ةلحرم يف رهظ يذلا يسايسلا لّوحتلا اَمأ

 ةيسايسلا بازحألا سيسأت يف ءاملعلا ماهسإب ةيداليملا
 مهسأ يذلا يركفلا طاشنلاو ءاهيف طارخنالاو «ةّينيدلا

 هجهانم ليصأتو «ىمالسإلا ىحنملا ةفاقث هيجوت ىف

 ةةطلقلا ىلإ ةرعدلل حبلا نم كلو ريغ ةيركتلا
 ىتح يكلملا مكحلا دعب ةبقاعتملا ةمظنألا ةهجاومو

 ناك يتلا ,م 1914 ماع ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا روهظ

 ةكرحلاو ءاهقفلا نيب ةرشابملا ةهجاوملا اهتاريثأت نم

 نم ةيسايسلا ةطلسلاو ؛ةهج نم ماع لكشب ةيمالسإلا
 مامإلا ريبكلا عجرملا اهتيحض حار دقو .ةيناث ةهج

 ,«(م1980/ه٠٠4١ ةنس لتُق) ردصلا رقاب دمحم ديسلا

 .ةفقثملا ةيقارعلا رداوكلا نم ةفلؤم فالآو

 هذه راطا نع ةجراخ تناك تاريغتملا هذه لك نإ

 يتلاو ءاهيف ثبتُك يتلا ةرتفلا نع اهرخأتل (ةلاقملا)

 ةينيدلا ةسسؤملل ًالقتسم ًاخيرات هتاذ ٌدح ىف اهُّئمز لكشُي

 . فجنلا يف ةيعيشلا

 يلامجلا روتكدلا ةرايز

 (فجنلا) ةلجم يف تدرو امك

 يداه ديسلا اهسأري يتلا)  (فجنلا) ةلجم تطغ

 رداصلا اهددع يف (ىلوألا ةنسلا )2١7« ءزجلا .ضاّيِف

 ميبر ٠١ مويل قفاوملا «م14651١/ يناثلا نيرشت 0 يف

 ةنيدمل ىلامجلا روتكدلا ةرايز - ه171ا/ ةنس ىناثلا

 ١ : ةروصلا هك سيسولا

 رحب ىف يلامجلا لضاف دمحم روتكدلا ةماخف ناك

 هاا ل .زيزعلا فجنلا فيض عوبسالا اذه

 عيمج اهلالخ سرد ةلّصفم ةرايزب ةسدقملا ةئيدملا هذه

 لقنتي فجنلاب هثوكم مايأ ةليط لظ ثيح ؛ةدلبلا يحاون

 نيبو «مالعالا ءاملعلا ةحامسلا باحصأ تويب نيب

 نيب مث «(ةيملعلا ثاحبألا) اهيف نورضاحي يتلا ةنكمألا

 كلذ عبتأو . سرادملاو دجاسملا يف سيردتلا تاقلح



 ةينيدلا فجنلا ةعماج

 ريس ًاعلطتسم ةميدقلا ةينيدلا سرادملا ىلع هفاوطتب

 سردُت يتلا عيضاوملاو ءاهبالط ةلاحو اهيف سيردتلا

 . اهب

 نم ناكو «ةيفاقثلا تاسسؤملل هترايزب كلذ ّمتأ دقو

 ىلع ُهيماخف علطا ثيح ةينيدلا رشنلا ىدتنم ةيلك اهتلمج
 امك ءاهيف ةيلكلاو ةطسوتملاو ةيئادتبالا ةساردلا جهانم

 لودج نم تناك قطنملا ملع يف ةرضاحم ىلإ عمتسا

 اهتبتكم راز امك ءاهتيلك نم لوألا فصلا سورد

 . ةماعلا

 فصنو ةعاس رشنلا ىدتنمل هترايز تقرغتسا دقو

 ةرافحلا نم هب لبقتسا ام لثمب اهدعب عْدَوو «ةعاسلا

 . مارتحالاو

 ةيعمج هتماخف اهراز ىتلا ةيفاقثلا تاسسؤملا نمو

 ةسردمو .يفاقثلا ريرحتلا ةيعمجو ؛ةيبدألا ةطبارلا
 ذحلا اذه دنع هفاوطت فقي ملو .ءاطغلا فشاك مامإلا

 متخ دقو .ىرخأ ةينيد ةيملع تايصخش ةرايزب ماق لب
 هذه يف ناكو .ةفاك ةيموكحلا رئاودلا ةرايزب هتارايز

 ةنومك يلع دمحم ديسلا ذاتسألا راد ىلع ًافيض ةدملا

 .ىربك مئالو ةذع هفرش ىلع تميقأو (ةيدلبلا سيئر)

 هفرش ىلع اهماقأ يتلا ةقينألا ةميلولا ؛اهتلمج نم ناك

 ةبخن اهيف ةدئاملا ىلع تقتلا ثيح شالش دوبع جاحلا

 هل اهماقأ ىتلا ةمخفلا ةميلولاو ؛ةدلبلا لاجر نم ةحلاص

 ةيدلبلا سكر نين بس وحسم عاملا ذاتسألا

 نيادلا لاجبر نم فحتلااةوجو تعض دقز + (قيباشلا

 .ةفاك ءاضقلا يفظومو راجتلاو ءامعزلاو

 هيلإ لصوت اًمع هتماخف لئّس سلاجملا دحأ ىفو اذه

 ءايشأ ةثالث َّنِإ :باجأف «هتاعالطتساو هارب يد

 :يهو اهب مامتهالا بجي

 ةفاضإلاب فجنلاب ةمظنم ةينيد ةيلك سيسأت :الوأ
 هتروصب زكريو ءرمتسي نأ بجي يذلا مئاقلا عضولا ىلإ

 . ةيلاحلا

 ىلع دادغب ىف لوقنملاو لوقعملل ةيلك سيسأت :ًاينا

 1 :ةديدجلا اهتم اي قخبل نأ

 ضخ

 ررقملا نيدلا سورد بتك ىف رظنلا ةداعإ :ًاثلاث

 . ةفاك ةيم وكحلا سرادملا يف اهسيردت

 ةيملعلا ةهجلاب قلعتي ام اذه :ًالئاق فدرأ مث

 ام اذه .رخآ ماقم اهنايبلف ىرخألا تاهجلا اَمأ «ةينيدلا

 .هتماخيف هلاق

 ةررقملا ةيئيدلا بتكلا لوح هلاقام ركذ ىلعو

 ةلجملا هذه ىدل نإف ةطسوتملاو ةيئادتبالا سرادملل

 صخلتتو «ضرعلاب ةريدج تاظحالم (فجنلا ةلجم)

 كلت يف ام ضعب نأ وهو :يتأي امب تاظحالملا هذه

 نينطاوملا نم ريبك مسق دئاقع عم ىفانتي ةررقملا بتكلا

 نم نورفني مهتديقع مكحب نينطاوملا ءالؤه لعجي امم
 نع ًالضف نيمسلا ىتح اهيف ام عيمج نمو «بتكلا هذه
 ةدئافلا عيضتف اهسيردتب موقي نمم نورفنيو لب .ثغلا

 .ينيدلا هيجوتلا دئاوف بالطلا رسخيو ؛ةوجرملا

 نأ بتكلا هذه تعضو يتلا ةنجللاب ردجألا ناكو

 ةيعيشلا نيتفئاطلا فطاوع ىعرتو ؛ةيحانلا هذه ظحلت

 ىلع اهتامدقمو ةالصلا :ًالثم ركذتف ّدح ىلع ةينسلاو

 .ةينسلا ةقيرطلا قفو ةالصلا ركذ بنجب ةيعيشلا ةقيرطلا
 «ىرخألا دئاقعلا ةيقب يف لاقي ةالصلا يف لاقي امو

 فيفخت ىلع دعاستو «ةدحولا كلذب ةنجللا ظفحتن

 . ةقرفلا ثعاوب

 ةماخف هيلإ قرطت ام ركذ ىلع اهركذ ءاج ةلمج هذه

 نأ ىسعف «هيلإ راشملا هثيدح يف يلامجلا روتكدلا

 اة درر نوال اذه هنري اناا ذا يف دوكن

 اذه نوؤش دقفت ةرداب ؟ةليمجلا ةردابلا هذه هتماخفل

 نم نانتمالاو ركشلاب هعاضوأ مهفتو «سدقملا دلبلا

 .تاقبطلا عيمج ندل

 ةينيدلا فجنلا ةعماج

 ةنس يلامجلا لضاف روتكدلا اهنع ثدحت امك

 هال

 مامإلا حيرض ناكم يه ةسدقملا (فجنلا) ةنيدم

 مامإلاو «نيملسملل عبارلا ةفيلخلا «بلاط يبأ نب يلع
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 يتلا ةيمالسإلا نكامألا نمو - يعيشلا بهذملل لوألا

 .«سدقلاو ؛ةنيدملا ,ةكم دعب ةعيارلا ةبترملاب يتأت

 ءيعيشلا ملاعلا نكامأ عيمج نم اهيلإ نورئازلا دفاوتي

 .مهاتوم نونفدي اهيفو

 مامإلا دجسم عقوم يوحت يتلا «ةفوكلا ةنيدم اَمأ

 تناكو .ًابيرقت لايمأ ةثالث فجنلا نع دعبت يهف يلع
 اعلا ولا قرالا يدا سول ةسييع علا ريق عا هلم
 ةرضنلا يردملا نيفاسك ةيوغللا اهتسوذس كفر قلاو

 ىلع ريبك يعيش يسارد زكرم اهناذ دحب فجنلاو
 يف (ةنوتيزلا) و ءرصم يف (رهزألا) ةعماج رارغ
 ىيشلا سهلا ةيدقملا ةملعلا نبا رثلا نأ الإ «نسملوت

 ببسب ةيمالسإلا بهاذملا ةيقب نع ةزيمتملا اهُتيصاخ اهل
 ةجرد ىلإ لصوتلا ينعي يذلاو .داهتجالا أدبم رارمتسا

 ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا نم دهتجملا نكمُت ةيلاع ةيملع
 . 85 لوسرلا لاوقأ نمو ؛(ثيدحلا) ةّتّسلا «نآرقلا نم

 دق هطابنتساو ءدهتجملا يأر نإف كلذ ىلعو .هلاعفأو

 .نمزلا ريغتل ًاعبت ةلصاحلا تاروطتلا ًاريثك مئالي

 دنعو ؛يحلا دهتجملا ءارآ عابتا ةعيشلا َمزلأ دقو

 بناج يفاّمأ .اهتّدجو اهتيويح دقفتس اهنأف هتوم
 ةمئألا ميلاغت عابتا ىلع تادتعا اهنإف ةينسلا بهاذملا

 يف اوشاع نيذلا نيملكتملا ةداقلاو «ماظعلا ةعبرألا

 نبا ؛يعفاشلا ؛ةفينح وبأ :مهو ؛ىطسولا روصعلا
 دهتجم ررهظ ةينسلا بهاذملا لجست ملو .كلام ؛لبنح

 .ةعبرألا ةمثألا دعب ديدج

 يحلا مهّدهتجم مهل ًامئاد ةعيشلاف لاح لك ىلعو

 «يملعلا رحبتلاب  ايرظن ولو - فصتي نأ ضرتفُي يذلا
 ليلحتو «لماشلا صحفلاو «ليصألا ريكفتلاو

 . ةينيدلا تايطعملا

 ةيفاقثلا تاساردلل سيئرلا زكرملا فجنلا ربتعتو

 نم مغرلابف ةيمظاكلاو «ءالبركو «ءارماس اَّمأ «ةيعيشلا
 ساقت ال ماع لكشب اهنإف ءاهب ةصاخلا ةينيدلا اهسرادم

 . فجنلاب ةيمهأ

 دهتجملا ةدايق تحت ىيتلاو  ةيناريإلا مق ةنيدم اّمأ

 ةينيدلا فحنلا ةعماج

 ةناكم لتحت تذخأ اهنإف ''”يدرجوربلا ديسلا ريبكلا

 مل - كلذ لك عمو  اهنكل «ةيلقعلا تاساردلا يف ةمهم

 . كلذب فجنلا ةاهاضم نآلا ىلإ عطتست

 ةسردم نيرشعو عبرأ نم برقي ام فجنلا يفو

 .دنوخآلا «يدزيلا «يدرجوربلا هسردم :اهرهشأ ةينيد

 ءءاطغلا فشاك ؛ةيدمحألا ءردصلا .«ماوقلا ءيدنهلا

 نم بلاط يفلأ نم برقي ام مضت امك ءةيدهملاو

 ناك نإو «نييناريإلا نم مهبلغأو «تايسنجلا فلتخم

 «نييناتسكابلاو «نييقارعلا ةبلطلا نم ىرخأ دادعأ كانه

 «نيينائبللاو .ناغفألاو ءنييريمشكلاو ءدونهلاو

 يف فجنلا يف بالطلا ددعل ةيئاصحالا ةبيكرتلاو

 .8945 نويناريإلا ةبلطلا

 ."75 نريقارعلا ةبلطلا

 .73784 نويناتسكابلا ةبلطلا

 .؟ا/٠ تيتلا ةيلطلا

 ١. دونهلا ةبلطلا

 .4ا/ نوينانبللاو نويروسلا ةبلطلا

 ددعلا اذهو .ًابلاط )١105( وه يلكلا عومجملاو

 َّنأل .فورظلاو ء؛ةنسلا لوصف فالتخاب فلتخي

 .ًايمازلإ سيل روضحلا

 بتاك) ناك بيرقتلا هجو ىلع ماع نيثالث ذنمو

 سيردتلا قرطو «ةساردلا يف صاغ دق (روطسلا هذه

 «هتيمهأو «فجنلا يف يساردلا ماظنلا درفت راهظإل

 ماظنلا» لوانتي هاروتكدلل ثحب نم ًاءزج كلذ ناكو

 لّدبت حرتقملا ّنأ الإ «فجنلا ةعماج يف يساردلا

 ين ةيودبلا لئابقلا ميلعت ةلكشم» وه رخآ ناونعل
 .«قارعلا

 )١( ةنس يفوُت يدرجوربلا ديسلا ١158٠ه/1971م.



 ةينيدلا فحشلا ةعماج

 نيفقثملا ٌمجنم فجنلا

 ذنم أدب يساردلا اهماظنيو ء,فجنلاب يتفرعم َّنِ
 ثيح ؛كانه ًاملاع يدلاو موحرملا ناع دنع يتلوفط

 مث «فجنلا يف ةساردلاب اماع رشع ةعست يلاوح َقفنأ

 سفنئب فقثتا ُتأدب ةرشع ةسماخلا ّنس .ىفو كلذ دعب

 تيولا وزي هو .ةمظاكلا ةنيدم ىف نكلر«« ةفافنلا
 نم (امَجنَم) كلمن فجنلا يف اننأ يتادقتعم تْخّسرت

 ملاعلا هيلع فرعتيل فشكتسُي نأ بجي نيفقثملا

 .هرهاظم ضعب ىئبتيو ؛هردقيو

 «برغلا يف يعماجلا ميلعتلا مظن بلغأ تسرد دقل

 «ةيسنرفلاو «ةيناطيربلاو «ةيناملألا تاعماجلا ٌثرزو

 يف يميلعت ُتيقلتو «جدربماكو .دروفسكا ةعماجو
 هذه م ةعماج نما هنأ الإ (ةيكريمألا) تانفاجلا
 رخفت نأ عيطتست ةيناملألا تاعماجلا ىتح «تاعماجلا

 ةلاصألاو ميلعتلا ةيرح يهاضُي امب ميلعتلا ةيرح يف
 يف زيمتملا اهعباطب اهيلإ نيبستنملا ةيصخش ناعبطت نيتللا
 . فجنلا ةعماج

 الو ؛ةلودلا ذوفنل عضخي ال ماعلا يميلعتلا ماظنلاو

 ةيملع ةسردم "14 دوجو نم مغرلابف ءاهلبق نم لومي
 وأ ءاهيلع رطيست ةطلس وأ «ةيجراخ ةئيه دجوت ال هنإف
 روأءادمع وأ ءءاسؤر دجوي ال امك ءاهترادإب موقت

 يفاقثلا هاوتسم ناك امهم درف يأ عيطتسي امنإو «ةذتاسأ

 ام ةماقإلل ًاناكم هل دجي ْنأ عاطتسا اذإ ةسردملل ٌعضني نأ

 «ينيدلا عزاولا نأ امك ؛ةساردلا يف ةبغرلا هيدل تماد

 هذه ريدي يذلا ديحولا نوناقلا امه يسفنلا طابضنالاو

 .اهمظنيو «تاعماجلا

 ىلع  نوكعت سرادملا نم ةسردم لك نإ
 وأ ءعبرم لكش ىلع نوكت ةحوتفم ةحاب نم  بلغألا

 .راجشألاب ةطاحم ءام (ةكرُي) اهطسو يفو «ليطتسم

 وأ ءبلاط اهنكسي فرغب ةعبرملا ةحابلا هذه طاحت امك

 برقي امب ًاعفترم اهيف يضرألا رودلا نوكيو «نابلاط

 سرادملا مظعم يف نكسلا نّوكتيو . ضرألا نع رتملا

 نوكتت يتلا ةديحولا ةثيدحلا ةسردملاو ؛دحاو رود نم

 ضرما

 ضعب ٌترز دقو .يدرجوربلا ةسردم يه نيرود نم

 بالطلا ناكو «ةّرسأ اهيف نكت ملو «ءبالطلا فرغ
 ءداجسلا قوف اهنودمي شرُم ىلع نوماني
 قيرط نعاّمإمتتفاهّبيوهت انأ .(نارصحلا) و

 مل رخآلا اهضعبو «نخادملا قيرط نع وأ «كيبابشلا

 ضعب يوتحتو .بابلا لالخ نم الإ ةيوهت اهيف نكت
 مظعم نأ امك ؛ةلقنتم ةيئابرهك ةئفدت ىلع فرغلا هذه
 تحت نزاخمو «(بيدارس) ىلع يوتحت سرادملا

 لصيو .ضئاقلا فيصلا مايأ ةبلطلا اهيلإ أجلي ضرألا
 ءدحاو قباط نم رثكأ ىلإ فجنلا بيدارس ضعب قمع

 وأ نينثا وأ .بادرس قمع ىلإ صخشلا لزن املكو
 هنأ ىتح ىجيردت لكشب دادزت فوس ةدوربلا نإف «ةثالث

 نأ دارأ اذإ ثلاثلا بادرسلا يف ةليقث سبالم ىلإ جاتحي

 ةيرئاد فصن ةّمع ةداع نييناحورلا عيمج يدتريو

 اهبحاص نأ ىلع لدت ىلوألاو ءءاضيب وأ ءادوس ةريبك

 ءاضيبلا ةمعلا اّمأ ؛هباستنا يف (يمشاه) وأ ؛(ديس)

 . كلذ ىلع لدت ال اهنإف

 - فورعم وه امك  ةسردم لكل َّنأ نم مغرلابو

 ةسردم ىف نوشيعي نيذلا ةبلطلا نإف ًامّيق وأ ًادهعتم

 ؛ماعطلا دادعإ يف مهسفنأ ىلع نودمتعي ةدحاو

 ماعطلا لوانتل طئاسو مهل نكي مل ام سبالملا فيظنتو

 سبالملا ليسغ روجأ عفد ةيناكمإو «جراخلا يف

 ةروصب مهزبخ ىلع نولصحي مهنأ امك .اهفيظنتو
 ىلإ ةعيشلا نونسحملا اهّقعبي يتلا تابهلا نم ةيناجم

 . ىلعألا دهتجملا

 - يدرجوربلا هللا ةيآ ربكألا يناريإلا دهتجملا ُقفنُيو
 رانيد فالآ ةتس نم برقي ام مق ةنيدم يف ميقملا

 ضرغل ءارماسو ؛ءالبركو ,فجنلا يف ًايرهش يقارع
 برقي ام ىلإ ةيرهشلا تابترملا عفدو ءزبخلا ريفوت
 نيب ام مهنم لك ةصح نوكت ثيح «بلاط ةئامسمخلا

 ةبسن عفترتو «نيرانيد ىلإ رانيدلا فصنو رانيد

 ةيطغتل ارانيد نيثالث ىلإ لصت ىتح يرهشلا لوخدملا
 نأ ةظحالم عم) نيزرابلا ءاملعلا تاجايتحا ضعب



 قر

 .(أتنس نينامثو نيرالود براقي دحاولا يقارعلا رانيدلا
 جراخ نوشيعي نيذلا ةنلطلا قه ناذاوتملا تاحستفا نإ
 نوددرتي مهو ءبالطلا ددع صن نولكشي سرادملا

 تابترملا ملست وأ «ةثحابملاو ةساردلا ضرغل اهيلإ

 يف  نودمتعي مهف كلذ عمو مهل ةصصخملا ةيلاملا

 نم مهلصت يتلا تادعاسملا ىلع  نايحألا بلغأ

 مهتاجايتحا ةيطغتل ةيريخلا رداصملا نم وأ مهلئاوع

 دروم الو ءةددحم ةينازيم كانه سيلو .لماك لكشب

 اوعفدي نأ نود نوسردي ةبلطلاف ءسرادملا هذهل نيعم

 اوقلتي نأ نود نوسّردي نيسردملا نأ أمك «تاقفن يأ

 . كلذ ىلع غلبم يأ

 ءدحاو نآ يف نوسّردمو «ةبلط مه ءاملعلا بلغأو

 (دهتجملا) ثوحب رضحي نمم مهنم نومدقتملاف
 نأ امك .مهنم ةبترم لقأ مه نيذلا كئلوأ نوسزدي

 ؛ةيملعلا مهتبترم نم لقأ نولازي ال نيذلا نوسردُي ءالؤه

 فجنلا يف سردي صخش يأ نإف كلذ ىلعو .اذكهو

 تقو يف ًاذاتسأو ًاذيملت - ريصق تفو دعب - حبصُيس

 ثكمي امبرف ةساردلل ددحم تقو دجوي الو .دحاو

 يضقي وأ «هتبغر هيلع هيلمت امبسح ةديدع نينس بلاطلا

 ْ :ننوردتلاوب ةنباردلاب هتان مظعم

 كلذ نكل ًاماع ١6 ةيلمعلا ةساردلا ينس لدعمو

 (نّيعُم تقوي اوددحي مل نيذلا ءالؤهل يطابتعا مقر

 «ةرشع وأ ؛نينس سمخ ةماقإلاب بالطلا بغر امبرو
 بجي تاناحتما كانه سيلف نيرشع وأ «ةرشع سمخ وأ

 ةريبك (ةروفان) ب نوكت ام هبشأ (فجنلا) َّنِإ .اهزواجت

 اماهنم ٌبعَيو ءاهيلإ بّرقتي نأ صخش يأل نكمب
 يأ نم بلطُي الو . مامتها هيدل ماد ام ملعلا نم عيطتسي

 .هرايتخابو ءهب وه بغري مل ام لمع صخش
 ءةغللا يف ًاررقم ًاجاهنم ةيساردلا تافلحلا نمضتتو .

 عيضاوملا نكلو ؛(ديحوتلا) مالكلا ملعو .قطنملاو
 روصعلا ىلإ دوعي يذلا ميدقلا اهلكش يف - ىرخألا

 - تايضايرلاو «ةئيهلا ملعو ؛ةفسلفلاك  ىطسولا

 نوكيو . كلذب بلاطلا بغر اذإ اضيأ اهسيردت نكمي

 عوضوم يأ ةساردل هغارف تاقوأ مادختساب أرح بلاطلا

 ةينيدلا فجنلا ةعماج

 ةيرحب عتمتي امك ءرعشلا وأ ةيبنجألا تاغللا ملعتك رخآ

 رايتخا كلذكو «سردلا يف هليمزو هكيرش رايتخا

 .ةساردلا تاعاس ديدحتو ةذتاسألا نيب نم هتذتاسأ

 وأ سرادملا يف اّمإ نوكت يتلاو ءمهعم اهناكمو

 يذلاو «ةيساردلا زكارملا ربكأ نم ًادحاو (يدنهلا)

 تارضاحملا بناج ىلإ ةريغصلا تاقلحلا مضي

 اوناك امبر ةيسارد ةقلح نولكشي نيذلاف .ةعسوملا

 ًابلاط نيرشعو ةعبرأ نم رثكأ وأ «ةثالثوأ ءطقف نيبلاط

 ةقلح يه ةيساردلا ةقلحلا هذه نكت مل ام .ددعلا يف

 .ربنملا ىلع نم ةماع ةرضاحمك ىقلت ةمدقتم

 ىملعلا مدقتلا لدعم فلتخي ءاوجالا هذه ىفو

 كرحتلا مهتعاطتساب نيذلاف رخآ ىلإ صخش نم بلاطلل

 مهيلع يلمت امل اعبت نوريسي مهنإف ءطبب نوكرحتي
 مل اذإ ةساردلا يف لاجعتسا كانه سيلف .ءمهتاوطخ

 ةقيثوب نوبلاطي ال مهنأ امك ؛ةددحم مهتاقوأ نكت

 ريغ بلاطلا يضقي امبرو .ةقّدصم «ةيملع ناحتما

 . ةسردملا نم دحأ هجرخي ْنأ نود هتايح مظعم دَجُملا

 ةروصب نارهظيف ركبملا غوبنلاو «يملعلا قوفتلا اّمأ

 أدبي هنإف كلذب ملاع رهتشا ْنأ ثدح اذإو .ةيعيبط

 نيذلا كئلوأ هابتنال أطحم حبصيو «راظنألا باطقتساب

 .هيدي ىلع ةساردلاو «هتبحاصم نودوي

 ليبقو ءرجفلا ةالص دعب) ركابلا حابصلا يفر

 ةالص دعب رمتستو «ةساردلا أدبت - (سمشلا عولط

 ةيساردلا مهتاقوأ ةبلطلا ددحيو «ةدحاو ةعاسب برغملا

 ةذتاسأ سّردي امبرو «مهوراتخا نيذلا مهتذتاسأ عم

 «شاقن ةرتف كانه ةيساردلا ةقلحلا بناج ىلإ

 ةيسارد ةقلح يف اوناك اذإ ,مهسفنأ ةبلطلا نيب ةرظانمو

 ةرضاحمك مهيلع ىقلملا سردلا نوشقاني ثيح .ةدحاو

 لأسُيو ءذاتسألا فرصتي امك فرصتي مهنم دحاو اهيقلي

 .هسفن ذاتسألا لأسُي امك هتالمز لبق نم



 ةينيدلا فحنلا ةعماج

 ةاويملا ةفييت: ف ةيداقلا هتاعانت ةيلاطلا تّددوو

 هآري يذلا لكشلاب هريكفتو هتركاذ ذحشو .ةيملعلا

 .ًايرورض

 فجنلا ةعماج يف ةساردلا لحارم

 :©'"لحارم ثالث ىلإ فجنلا ىف ةساردلا مسقتو

 (حوطسلا ةلحرم) :ىلوألا ةلحرملا

 أدبيو قطنملاو ةغالبلاو «ةيبرعلا ةغللا ةسارد لمشتو

 يذلاو ءطسبملا ةيبرعلا دعاوق باتك ةساردب بلاطلا

 ةملك نم ةيمستلا هذه ردحنتو «(ةّيمورجآلاب) ىّمسُي

 باتكب أدبي هنم بلاطلا يهتني امدنعو «ةينانويلا دعاوقلا

 يذلاو «(رطقلا) ىمسيو نيمدقتملل صصخ ًاعاستإ رثكأ

 ىلإ لقتني هدعب .(تامدقملا عماج) باتكب هنع ضَوُع

 نم تيب فلأ ىلع حرش وه يذلاو ةغللا دعاوقل باتك
 ةداع لهسيو .ةغللا دعاوق اهيف رصتخا كلام نبال رعشلا

 «ةيرورضلا ةيبرعلا دعاوق ةنمضتملا تايبألا هذه ظفح

 ريخألا باتكلاو .اهعاجرتسا يف ةقشم بلاطلا دجي الو
 عيمج لمشي ثيح (بيبللا ينغُم) وه ًأدج مدقتملا

 .ةقيقدلاو «ةدقعملا ةيبرعلا ةغللا دعاوق

 بلاطلا لوحتي ةيبرعلا دعاوقلا ةسارد ءاهتنا دعبو

 ؛(ةغالبلا ملع يف) ينازاتفتلل (لّوطملا) باتك ىلإ

 أدبي ثيح قطنملا ملع ىلإ لقتني هنم يهتني امدنعو
 الملل (ةيشاحلا) باتك ىف ىطسرالا قطنملا ةساردب

 .هتالرتس غش ةداع مدوطسلا ةلطرمت قرقتتتتو هللا دبع

 (ءالضفلا ةلحرم) :ةيناثلا ةلحرملا

 ىف لمعتسمماا ع حلطصم هباشت ىهو

 هبشأ يملع ىوتسمب برقي يذلاو) ةيكريمألا تاعماجلا

 ةلحرمب ىلوألا ةلحرملا ىمست يساردلا ماظنلا يف )١(

 ء(حوطسلا) ةلحرمب ىمستف ةيناثلا ةلحرملا اّنأ .(تامدقملا)

 هركذ يذلا ميسقتلاو .(جراخلا ثحبلا) ةلحرم يه ةلاثلاو

 ديدحت يف فراعتم وه اًمع فلتخي يلامجلا روتكدلا

 .دومضملا يف قفتيو «تاحلطصملا

 نرحل

 . (ةيناثلا ةيعماجلا ةنسلاب نوكي ام

 نم ةلدألا طابنتسا قرط لوألا نمضتيو ؛هقفلاو ءهقفلا

 .دعاوق لمشيف يناثلا اّمأ «(ةيعرشلا) ةيلصألا رداصملا

 «ةالصلا «ةراهطلاك) تادابعلاب ةصتخملا نيدلا ماكحأو

 رضاحملاك) تالماعملابو «(ةاكزلا ءادأو .موصلا

 .(كلذ هباش امو «ثاريملا ١ جاوزلا « ةيراجتلا

 .ملاعملا يه لوصألا ملع سّردت يتلا بتكلاو

 بلاطلا زواجتي امدنعو . ةيافكلا «لئاسرلا «نيناوقلا

 ىلإ ةطيسبلا ةلحرملا نم لوحتي حاجنب جهانملا هذه
 . اديقعت رثكأ ةلحرم

 .ةعمللا ؛ عئارشلا «ةرصبتلا يهف ةيهقفلا بتكلا اَمأ

 بتكلا دعاصتت ًاضيأ انهو «ىقثولا ةورعلا «بساكملا

 .ةينقتلاو ةيملعلا ءاهتاحالطصاو ءاهتاديقعت يف

 ةلحرملا بلاطلا غلبي ةطسوتملا ةلحرملا هذه دعبو

 . جراخلا ثحبلا ةلحرم ىمست يتلاو «ةئلاثلا ةيساردلا

 (جراخلا ثحبلا ةلحرم) :ةثلاثلا ةلحرملا

 «ةلدألا ةسارد لاجم ىف ًادج ةيلاع ةيصاصتخا

 نيذلا نيروهشملا (نيدهتجملا) نيب نمو .اهفاشكتساو

 .''"هيكحلا نسحم ديسلا ثوحبلا هذه لثم نوررقي

 مساقلا وبأ ديسلاو :'"'يمامحلا نيسح ديسلاو
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 ناكو «ةقيقد نيثالث نم رثكأ ىلع تداز دق ةرضاحملا

 ٌترضح امك .(يهقفلا ثحبلا جاهنم) لوح اهعوضوم
 ؛(يدنهلا) دجسم يف يمامحلا نيسح ديسلل ةرضاحم

 ًابلاط ١6١ براقي ةبلطلا نم روضحلا عومجم ناكو
 هدصقو «ءدرفلا (ةين) لوح ةرضاحملا روحم رادو .ًاضيأ

 ليلحت ىلع ةرضاحملا تزكرتو «ةالصلا ٌصخي اميف
 تنمضتو :؛ةالصلا لعفب اهتلصو «(ةينلا) ىنعم

 . سفنلا ملع ثحابمل ةعفان تاجلاعم تاشقانملا

 ةرضاحم يه اهُئرضح يتلا ىرخألا ةرضاحملاو

 ؛(يسوطلا) دجسم يف ميكحلا نسحم ديسلا هللا ةبآ

 هتقالعو ؛ديبعلا نارق دقع) ثحبلاب تلوانت يتلاو

 .(مهيكلام ةقفاومب

 امبرو ءددحملا نمزلل عضخت ال ةلحرملا هذه َّنإ

 ءاملعلا ةياغ َّنِإو ؛هرمع ةياهن ىتح اهيف بلاطلا رمتسي
 يتلاو «داهتجالل ةيلاعلا ةلحرملا ىلإ لوصولا يه رابكلا
 مولعلا يف (هاروتكدلا) ةجرد لثامت اهنأب روصتت نأ نكمي

 ىلع ةردقلا دهتجملا كلتمي اهدنع «ةينيدلا ةيلقعلا

 ملع نم هنكمت ىلع ةدنتسملا ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا

 نآرقلا صوصنو ةلدألاو ؛ءارآلا صحفو .هقفلا لوصأ

 لَن ال داهتجالا ةلحرم َّنِإو «ةينيدلا لئاسملا ىف ةّئسلاو

 دبع يف نه ىلا ةريصتلا دافكب نك ةايقدتتو ةتئارتلاب
 قلاش رلاطملا مخزب ساقي ال ملعتلاف .ةيهلإ ةحنم اهتاذ

 نيفراعلا بولق يف هللا ُهُقَذقي يذلا رونلاب نكلو ؛ةلئاهلا
 ٠ .ءاملعلا نم

 ميلاعت ةيمويلا هتايح نوؤش يف يعيشلا عبتيو
 ىلإ لصي يذلا ِمِلاَعلا اَمأ . (دِلَقُملا) ىمسيو دهتجملا

 ضوهنلا هتعاطتساب نكي مل يذلاو داهتجالا ةلحرم

 داهتجالا يتلحرم نيب اَقْلَعُم ىقبي هنإف ةيعجرملا ةدايقلاب
 ْ . ًاطاتحمم ىمسيو «ديلقتلاو

 رهظي ْنأ نكمي فجنلا يف مهنم ريثكلا كانهو

 نم ددع فجنلا يفو .ام اموي سانلا ةماعل مهداهتجا

 «ةفاقثلا نم ةيلاع ةجرد ىلع مهضعب «نيدهتجملا رابك

 موقيو «يعيشلا ملاعلا هب رختفي نمم رخآلا مهضعبو

 ةينيدلا فحنلا ةعماج

 نوؤش هاجت ةماعلا تابجاولاب نيدهتجملا ءالؤه ضعب
 رصق دق رخآلا مهضعب َّنأ نيح يف ةيعامتجالا سانلا

 .اهدحو ةيملعلا تاطاشنلا ىلع هسفن

 عم ُتثدحتو «سرادملا نم ًاددع ًارخؤم ٌثرز دقو

 مهناطوأ نعو ءمهتشيعمو ؛مهتسارد لوح ةبلطلا
 اضر دمحم خيشلا وهو ةبلطلا دحأ ٌتلأسو .ًاضيأ

 ركذ دقو «يمويلا هجاهنم يل حّضوي نأ ''”نيدلا سمش

 ةعاس فصنب سمشلا عولط لبق احابص ضهني هنأ يل

 ثحب رضحي سمشلا قورش دعبو .«رجفلا ةالص يدؤيل
 .(هقفلا) يف يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا دي ىلع (جراخلا)

 ةيمالسإلا ةفسلفلاو .«ةغالبلا سيردت ىلإ هجتي اهدعبو
 دادقملل (رشع يداحلا بابلا حرش) ىمسي باتك يف

 ثحب يف رخا ايهقف اسرد رضحي اهدنع «يرويسلا

 حرش نم ابناج جلاعي "'يثيمرلا سابع خيشلل (جراخلا)
 ةرضاحملا يتأت مث ؛(عئارشلا) باتك وه ريهش باتك

 سفن نم (ةاكزلا) ثحابم يف (جراخلا) ثحبل ةئلاثلا

 ينافلا يلع ديسلا دي ىلع روضحلاب رمتسي مث .ردصملا
 (جراخلا) ثحبلا تارضاحم يف "”يناهفصألا

 . ىرخألا

 ؛ةساردلل دعتسي نأ هيلع ناك كلذ لك عم وهو

 .«تاولصلا ديعاوم نع فلختي الإو هسفنب ريضحتلاو

 . ةصاخلا هتايح نوؤشل هجاتحي امو

 ءيلم جمانرب وه جمانربلا اذه نإف ديكأتلابو

 ةنس لاوش رهش يف نيدلا سمش اضر دمحم خيشلا يفوُث )١(

 اذه نم روهش هسمخ نم برقي اهِلعَ ماو01 /هالا/

 مل دعب وهو) ءهيلع بادرسلا فقس مدهنا امدنع ءراوحلا

 ثيدح) اهنم ةروشنم ثوحب هل .(هرمع نم نيئالثلا زواجتي

 ءامهريغو ء(ايروس يف نويولعلا) و .(ةيفجنلا ةعماجلا

 . (ينيوزقلا ةقيلعت)

 .م1409//ه151/48١ ماع يثيمرلا سابع خيشلا يفوت (؟)

 يف ماقأ م1414 /ه777١ ةنس ديلاوم نم ينافلا يلع ديسلا (")

 ةئيدم ىلإ ةيداليملا تانيعبسلا فصتنم رجاه مث فجنلا ةنيدم

 /ه409١ ماع هتافو ىتح يملعلا هلمع ًالصاوم يقبو ءمق

 .ماكخح



 ةينيدلا فحنلا ةعماج

 ٌبعتُي ْنأ نكمي بلاطلا ّنإف ىرخأ ةرابعبو .ةيويحلاب

 .هل ًاقئار كلذ ناك اذإ اهنأشو اهكرتي وأ «بغر اذإ هسفن

 ىلع بلاطلا ربجت ةيجراخ ةوق يأ دجوت الف ةجيتنلابو
 . هيلع هتبغر هيلمت ام ىوس هتامهم ءادأ

 ةسردم ىف ُهُّرز يذلا رخآلا قلأتملا بلاطلا اّمأ

 .''”يلحلا نيسح خيشلا تارضاحم باشلا بلاطلا

 وهو .ًاعئار ًايفسلف ًالقعو ؛ةنسح ةيبدأ ةيلباق كلتميو

 ملاع وهف هوخأ اَمأ . ةغالبلا مولع سيردتب موقي هرودب

 .ةيمالسألا ةفسلفلا ىف تاسارو-فلؤمو . ””ريهش

 فجنلل ةيفاقثلا تازيملا

 جردنت (فجنلا) اهب ُصتخت يتلا ةيفاقثلا تازيملا نإ
 : يلي امب

 .ةرادإ سلجم مأ ةيموكح تناكأ

 هنإف فجنلا ىف ةماقإلل بهذي صخش يأ نإ"

 يأ ىلإ فدهي ال ملعتلاف «هتعفنم ليصحت ضرغل بهذي

 ةمدخحو «ىوقتلاو ينيدلا حالصلا ىوس ةيجراخ عفاود

 نيب عمجي فجنلا يف بلاطلاف اذهلو . ةيهلإلا ضارغألا

 ىلع دنتست اهنأب فجنلا يف ةساردلا زيمتت

 مغرلاب فرتلا ةايحب بلاطلل ةلص الو دهزلاو «؛ةعانقملا

 . ءامركلا نم اودب مهب ُتيقتلا نيذلا عيمج َّنأ نم

 لواعتلا نعد كيك ةدظلا فر روزا كيك ادعت

 كرت دقو «ىرخألا تابورشملا وأ ةوهقلا وأ ياشلا

 هقفلا ةذتاسأو ءءاهقفلا رابك نم يّلحلا نيسح خيشلا )١(
 زواج رمع نع م1974/ها1794 ماع يفوُث .لوصألاو
 . نينامثلا

 سرد يزيوحلا يمركلا هط دمحم خيشلا نبا دمحم خيشلا وه (1)

 فانأ دقو ؛هدلاو ماقم ناريإ بونج يف ماقأو ءمقو فجنلا يف

 . نيعبسلا ىلع مويلا

 ننرحر

 امدنع ًالاح هتفرغ  ينلبقتسي ناك  يناغفأ بلاط

 ةرفوتملا ةفيفخلا تابورشملا لوانت نع هل ٌترذتعا

 مركلا نإ .ناّمّرلاب ًائيلم ًانحص اهنع ًاضوع َبلجو .هيدل
 . ءاوجألا كلت ناقّوطُي - ديدش راصتخاب  ةدوملاو

 ةملكلل ام لكب ةّرح ةسارد فجنلا يف ةساردلا - 5

 تارظانملل دودح دجوت ال ثيح .ءىنعم نم

 رودي يتلا ةدعاقلا يه ثحبلا ةيرحف ؛«تاراسفتسالاو

 . يمالسإلا ركفلا راطا اهيلع

 ةيلاكشإ ّلحت ْنأ فجنلا يف ةساردلا تعاطتسا 0

 ةلحرم نم لاقتنالا بلاطلا عيطتسي ثيح دارفألا توافت

 «هتردقم هيلع هيلمت امبسح ىرخأ ةلحرم ىلإ ةيسارد

 ةيعونو ءاهتساردب بغري يتلا داوملا طمنل هرايتخاو
 .هل حاتري يذلا ذاتسألا رايتخ-ا ىتحو ءالمزلا وأ بتكلا

 «ةدئافلا ضرغل وه ميلعتلا طامنأ نم اذهك أطمن نإ
 بلاطلا لعجت ةساردلل ةددحم ةينمز ةرتف دوجو مدعو

 يذلا رمألا ,طوغض يأ نود يملعلا ههجوت يف ًارمتسم

 وأ هيلع ةضورفملا جهانملا ةلكشم نم يناعي ال هلعجي

 .اهروضح ىلع ربجي يتلا ةررقملا تاعاسلا ةلكشم

 وأ «ةبلطلا ةايح قياضت ال ناحتمالا ةلكشم 1

 ءايشألا نم هنكمتو «بلاطلا ةيلباق ىقبتو .مهتذتاسأ

 .اضيأ هنارقأ حاجنو ءهحاجنل ديحولا ٌليبسلا

 مولعلا يسراد نم نييقارعلا دحأ ىلع ناك دقو

 ةساردلا ةعباتمل ةنجل مامأ ةيملعلا هتءافك رهظُي نأ ةينيدلا

 لثم نكل ءافعالاب ةيركسعلا ةمدخلا نم صّلختي ىكل

 ًازاجنا هل قّقح ناحتمال عضخ هنأ ينعت ال ةلباقملا هذه

 .امهم

 لالخ نم َناّيمَتُي عابطلاو ؛ةيصخشلا روطت نإ -:
 عّبشتلا ىلإ افاضم ةبيطلا ةقفرلاو «ةنسحلا ةودقلا

 ضعب ٌتعمس دقف كلذ عمو .ةينيدلا لئاضفلاب

 يوذ نم دارفألا ضعب نأ ىلإ ريشت يتلا ىواكشلا
 تاذنا يكب نلإ نرتتمب ني دلار ةفقمضلا تايسكفلا
 .تاساردلا ةيلط فوفص ىف نايحألا ضعب ىف نونوكي

 تفعضأ ةيرورضلا ةيداملا تاجايتحالا َّنأ ةيناث ةرابعبو



 نر

 اهنأ امك ؛مولعلا ةبلط اهب عتمتي ناك يتلا تاموقملا

 لكشب نيذفنتم اوناك نيذلا ءاملعلا ضعب ذوفن نم تدح

 . ريبك

 اهنأ فجنلا ىف ةساردلل ةمهملا تازيملا نمو -

 هسيردت ا «سردُي دحاولا عوضوملاف «ةمات ةسارد

 ًاريثأت كرتتس ةقيرطلا هذه نإف ديكأتلابو . ةبقاعتم بتك يف
 سْردُي بلاطلا نإف كلذ ىلع ةوالعو كاكا نق ارت

 ةيصخشلا يتبرجت َّنإو .رثكأف رثكأ هسرد دق ناك ام

 نم ملع ناقتال ةقيرط دجوت ال هنأ داقتعالل ينعفدت

 . هسيردت نم لضفأ مولعلا

 يساردلا ماظنلا تالكشم

 تاعماج يف يساردلا ماظنلا صخت يتلا تالكشملا

 : يلي امب اهلامجإ نكمي فجنلا

 ةيساردلا جهانملا ةلكشم :ًالوأ

 ىطسولا روصعلا ةفاقث ىلإ عجرت ةفاقثلا جهانم َّنإ
 لخادم نوكلتمي اوناك نإو فجنلا ءاملع ّنِإو «ةميدقلا

 ةفسلفلاو ؛ةثيدحلا مولعلاو ءددجتملا ريكفتلل ةيلوأ

 لاجملا يف ىتحو .«ثيدحلا سفنلا ملعو ؛ةيرصعلا

 َّنأ ظحالي ثيح ًايفاك نكي مل كلذ نأ الإ ءيحصلا
 ءام (ضوح) ىلع يوتحت لازت ال سرادملا ضعب

 ببسي امم ةكرتشملا ليسغلا ضارغأ عيمجل لمعتسي

 .ًايلمع اثولت

 .ئءاملعلا عم ةريثك تاثداحم ٌتيرجأ دقو

 ةيسارد عيضاوم ميدقت ةجاح لوح رابكلا نيدهتجملاو
 ملعو «سفنلا ملعو ؛ةثيدحلا ةفسلفلاك ةديدج

 نم ءيشو ؛ةطسبملا ةيعيبطلا مولعلا ضعبو ؛عامتجالا

 ركذتأو . ةيباجيإ ريغ ةباجتسالا تناكو . ةيحصلا ةيانعلا
 لوح ةيمالسإلا ةفسلفلا يف ذاتسأ نيبو ينيب ىرج ًاثيدح

 ريغ ُهُّندِجو دقو ]1من 5 نوسجرب يرنه ةفسلف

 . مسالا اذهب مّلم

 ًاحاجن ققحي مل فجنلل يملعلا ٍجاَتْنلا نإف انه نم

 ةينيدلا فحنلا ةعماج

 امم ,؛ةثيدحلا ملاوعلل يحورلا يدحتلا ةهجاوم يف

 اذه ىف ةداجلا تاظحاللملا نم ةظحالملا هذه لعجي

 .رامضملا

 ةيملعلا تازاجإلا ةلكشم :ًايناث

 في باطلا (ةثاحإب) ىلع ةينافلإ ةظخالملاو

 ىلع ةباقرلا مدعو «ناحتمالا مدع نإ - ٌتلق امك -

 .ةمات ةيرحب لمعي ءيش لك لعجي بالطلا روضح

 ءاقل بنجتي نأ ءرملل نكمي ال هسفن تقولا ىف نكلو

 «ةءافك نع ال فجنلا نورداغي نيذلا ةيلطلا كئنلوأ

 يتلا قطانملا يف ةينيدلا ماهملل نولهؤم مهنأ نوعديو
 فاشتكا نكمي ثيح سانلل رمألا كرتُيو ءاهيلإ نوبهذي

 .«كلذك نكي مل مأ ءالهؤم نيدلا لجر ناك اذإ ام

 نانوكت امبر صخشلا ةيحيرأو «ةهازنلا نإف ديكأتلابو

 يملعلا ىوتسملا نع ةيعامتجالا تامهملا يف ًاليدب
 ًافرتعمو ءًازاجم ناك اذإ ملاعلا َّنأ كش الو .بولطملا

 هنم سانلا ةدافتسا نإف ةبولطملا ةيملعلا ةجردلا غولبب هل

 . لضفأ لكشب نوكتس

 ةيداملا تاجايتحالا ةلكشم :ًاثلاث

 ةيلام رداصم دجوت ال هنأ  انظحال امك - ثيح

 اميسح كلذ حجرأتي امنإو «تباث لخد الو «ةددحم

 ةايح لعجي يذلا رمألا «مهب ةطيحملا فورظلا هيلمت

 . فواخملاب طاحملا يداملا كنمفلل ًاعوضوم بلاطلا
 رادقملاب ةيفاك نكت مل امبر ةيداملا فورظلا نأ امك

 ضعب ريفوت وأ ؛هئاسكإ وأ بلاطلا ماعطو حيحصلا

 . ةقفنلل اهجاتحي يتلا تامزلتسملا

 يتلا تابوعصلا سفن هجاوت فجنلا نإف ماتخلابو
 ملاعلا نأ لهف .ماع لكشب يعيشلا ملاعلا اههجاوي

 «ديدجتلا وحن ةينيدلا هتايح رييغتل ضام ىعيشلا

 ةينيدلا هتدايق ريغيس لهو !؟ًاميظنت رثكألا ةرادإلاو

 ةايحلا ىقبتس مأ ء.ةيرصعو ةلوؤسم تادايق ىلإ
 ء«مهتابلطتمو سانلا تاجايتحا نع ةديعب ةينيدلا

 !؟مهريكفتو



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 تادايق عم نواعتلاب ةعيشلا ةداق َّنِإ :هروصتأ ام

 مهدوهج اودحوي ْنأ مهيلع ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا

 اهلعجو .؛ملسملا عمتجملا يف ةيحورلا ةايحلا لالحإل
 ءمهافتلا دوسي يكل ندمتملا ملاعلا تابلطتم عم مءالتت

 نم اهريغو «ةيمالسإلا بوعشلا ءاخالاو «حماستلاو

 . ملاعلا ءاحنأ يف ةيمارتملا ىرخأللا بوعشلا

 يلامجلا لضاف روتكدلا ملقب

 يقالخألا بناجلا
 ينيمخلا مامإلا ركف يف

 داهجلا) لوح ةيروحم ةسارد لمشت تاحفصلا هذه

 ىلع اهاقلأ يتلا ينيمخلا مامإلا تارضاحم ؛(ربكألا

 - ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا مايق لبق ةينيدلا مولعلا ةبلط

 ةروثلا حاجن دعب ةحورطملا ميهافملا ضعب ةميمضب

 تب يف قارغتسالا نم نكمُت ال ثحبلا ةدامو .ةيمالسإلا

 نم هفشكت ام ردقب ينيمخلا مامإلل ةزيمتم ةيقالخا ةيرظن

 ناك كلذل .هتاملكو هراكفأ يف ةيقلخلا ةيبرتلا داعبأ

 هتالولدم يف ٌعسوأ (يقالخألا بناجلا) ثحبلا ناونع

 هفارطأ يف مل ٍذئدنع ؛ جهنملاو ةيرظنلا ىلع راصتقالا نم

 داهجملا) تارضاحم لوح َةَبَعْوَتْسُم نوكت ْنأ لمآ ؛ةسارد

 . (ربكألا

 راكقأ ةسارد ثحبلا اذه لمشي ْنأ لّمْوَملا ناك

 سسؤمو «نيفعضتسملا ةروث رَجْفُم) ينيمخلا مامإلا

 «ةددعتملا هتاباتك يف  (ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا

 ؛ةيسرافلا ةغللاب تّيبُك دق امك هتافلؤم ضعب ءاقبل ًارظنو
 ةغل ىلإ اهلقن نرد اهيلع عالطإلا رذعتملا نم ناك

 ةيقالخالا ةيوبرتلا هتافلؤم َّنِإ ؛كلذ ىلإ فاضي .ىرخأ

 ةسارد اهتسارد نود ريصق تقوب اهنم تاللفإلا نكمي ال

 يف يه ؛ةصاخ ةغل نم هيلع لمتشت امل ربدتو ٍناعمإ

 . ميمصلاب (فّوصتلا)و (نافرعلا)

 مامإلا تارضاحم ىلع ةساردلا هذه ثرصتقا كلذل

 مايأ - ةيفجنلا ةزوحلا مولع ةبلط ضعب ىلع اهاقلأ يتلا

 ىلعو «ةروثلا لبق ام ةلحرم لثمت يهو «اهيف هتماقإ
 دوفولل تالاجملا فلتخم يف اهيقليو اهاقلأ يتلا هبطخ

 نسر

 :- ىلاحلا هتماقإ نطوم  (نارامج) ىلع رطاقتت ىتلا

 ١ را ناعما دعب ام ةلكيرم لكت عنو

 راكفأ ةءارق دعبو  نيتلحرملا نيتاه لالخ نمو

 (ةتباث) ةكرتشم ةيوبرت تادرفم ىّلجتت  هتاهيجوتو مامإلا
 . مامإلا ريكفت يف

 ايلعلا ميقلا تابث نم ءيشان هدنع (تابثلا) رصنعو

 ةطبترم هرظن يف قالخألاف .مالسإلا اهب ءاج يتلا

 ةيقالخألا ئدابملاو .ًالمعو ةفرعم ةنَّمضتمو «نيدلاب

 ةمكحم ةيباجيإ ئدابم يه لب ةيرظن ةيظعو درجم تسيل
 يلخاد عزاو نيوكت فدهتست ؛عقاولا ساسأ ىلع ُتيِنب

 «مازتلإلا ساسأ ىلع موقت يهو ءرشلا عفاد ةمواقمل

 :  وقلاو

 نيدلا مادام ينعي نيدلاب قالخألا طابترا َّنِ

 اعبت لدبتت يتلا ديلاقتلل افالخ ءاهءاقبو اهتابث اتبا
 نيدلا نم ءزج قالخألا ّنأل ناكملاو نامزلا ريغتل

 ينابر لماكتم نايك رطش كلذب يهو .هب ىحوملا
 . فدهلا يناسنإ ءردصملا

 عنص نم ةضراع لئاسو يهف ديلاقتلا اَمأ

 فاللتخاب رّيغتتو فلتخت « هللا عنص نم ال تاعمتجملا
 . "”ةئيبلاو نمزلا

 نق دن دي

 باتك انعجار اذإ :ىفودص هللا ةيآ بارحملا ديهش لوقي )١(

 لبق مامإلا اهب مّلكت يتلا تاملكلا نأ دجن هرارسألا فشك»
 .نآلا اهب ملكتي يتلا اهسفن يه ًاماع نيعبرأ

 ُلَّوُدُي تاركذم ُرتفد - يدزي - موحرملا وه ليلج ملاعل ناكو

 ْنأ مهنم بلطو ؛مهاقتلا ْنأ فداص نيذلا ءاملعلا تاملك هيف

 «صخش فلأ نم رثكأل تاملك رتفدلا اذه يفو هيف اوبتكي

 يهو «ًاماع نيعبرأ يلاوح لبق مامإلا اهبتك ةملك اهنمض نم

 رمألا «هتموكحو هاشلا عم همادص دنع اهدّدرُي ناك يتلا اهسفن

 تناك توغاطلا ةموكح دض مامإلا عارص ةيادب نأ انفّرعي يذلا

 ١١ .ردصلا ءاول ةفيحص «ةودق مامإلا) .اماع نيعبرأ ذنم

 .(ها5١ 07 نابعش

 «ةرهاقلا) .جهانملا تامدقم ءرونأ .يدنجلا :نراقُي (؟)

 .١١١ص ؛(ما11//

 .8١٠١ص ء.جهانملا تامدقم (7)



 نورملا

 (ينالخألا) هبناج يف ينيمخلا مامإلا دوهج ةسارد ام

 : نيتطقن ىلع ُبصنتف «- ريبعتلا مص ْنِإ -
 ينيمخلا مامالل ةّيصخشلا ةريسلا ةسارد :ىلوألا

 . هسفن

 رداكلا (دادعإ) يف هحاجن ىدم ةسارد :ةيناثلا

 امب نيدلا ءاملع ةيبرت ىلع هزيكرتو «ةمألل يدايقلا

 ينعي يلاتلابو «عمتجملا يف يرييغتلا مهلمعو بسانتي

 . ةحيحص ةيمالسإ ةيبرت ةّمألا ةيبرت

 ةّيقالخأ ةريس :ينيمخلا مامإلا

 ةريسلاب ماملإلا ةلاجعلا هذه لثم يف نكمي ال

 َبتك امو «هتايح ءاصحإو «ينيمخلا مامالل ةّيصخشلا

 اها نعلا فارما نفع لالخ همنا الإ قع
 ل ةنشم مكاو لع شم ا ديهادق ناك أ ءهقفار ْنَم

 ةّيصخشلا هذهل يدايقلا رّوصتلا يطعُت ْنأ نكمي

 . ةريبكلا ةيملاعلا
 ةريس َّنِإَو «ًادئاق نوكيل يل ينيمخلا مامإلا َّنِإ

 ناسنإلا ناك اًملو ءكلذ ىلع نالدت هكولسو هتايح

 تاقوألا كلحأ يف ينيمخلا مامإلا فقاومل ّنإف ؛ًافقوم

 ْنأ نكمي ال ءًاهجوُمو ءًافداه ًادعُب هيلع ثّرم ىتلا

 هاله اللا رسل

 اهزواجتو .«فقاوملا لّمحُت ىف هتقاط تناك دقل

 ذأ نع اضف اهراس كنب ناطفإ قا ةفاط نتا رتكأ

 لكب ًاريرش ًاملاع عراق ناسناب كيهانو .اهلخاد صوغي

 ماوعألا مغر هلازن يف نئني ملو ؛ةربخ نم كلميام

 .ًاتابثو .ًةوقو ؛ًةميزع الإ ُهديزت ال يتلا نينامثلا
 يف رظنلا لبق ةّيديهمت ةحمل نم ُدُب ال ناك انه نم

 اهلجس يتلا فقاوملا ضعب ىلإ يقالخألا مامإلا ركف

 . هتأرجو هربصب اهبتكو «هتريسب

 تاذلا ةبقارم

 (ةّيسفن طباوض نم ينيمخلا مامإلا هب زاتمي ام لضفب
 ّرطأ امدعب هلامعأو هتافرصت ىلع اهضرفي ةيتاذ ةبقارمو

 ؛مزتلُم ماظن راطأب ءةيسايسلاو «ةيعامتجإلا هتايح نوؤش

 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 لضفب ٌتسكعنا طباوضلا هذه ّنإف  '''صاخ بولساو

 «ةزاتمملا ةقبطلا َدِجوُي ْنأ عاطتسآف «هبالط ىلع هتيبرت

 ةمألا ةيبرت ىلإ  اهلماكتل لاجملا حسف دعب  اهعفديو
 . ةيقلخ ريياعم ىلعو ءايمالسإ

 هتأشن ينس ذنم  ةينافرعلا مامإلا تارضاحم تناك

 نم مغرلاب «نيدودحم ذيمالت ىلع ةرصتقم - ىلوألا
 باعيتسال ةءافكو ءًامدقت مهيف ىري «كلذ دعب اهميمعت
 .هتاملك

 ةفسلفلا سيردت نم ةَّدم دعب : نيسرادلا ضعب لوقي

 بالطلا نم ةصلاخ ةبخنل ًأًرس نافرعلا سي رردتب أدب

 اهيف سرديل ةيعوبسا ةسلج دقع مث ؛هيدل نيدمتعملا

 .قالخألا ملع

 ةدشب ضراعت تناك يولهب اضر ةموكح َّنأ مغرو

 عنملا اذه ّنأ الإ اهمنمتو ؛تاسلجلا هذه لثم ةماقإ

 ثُثدتشاو ءاهراهتشاو ؛«ةسلجلا ةيوقت ىلإ ايَّدأ رطخلاو

 . ةسلجلا هذهب سانلا ةماعو ء«ءالضفلاو بالطلا ةقالع

 ددع ىلع اهرْمأ ةيادب يف رصتقت ةسلجلا تناك نيح يفف

 تعّسوت اهّنأ ريغ ةينيدلا مولعلا بالط نم دودحم

 ءراجتلاو .نيفظوملاو ءاملعلا نم تائم ٌبعوتستل
 ءاهسفن (مق) ةنيدملا نم اهيلإ نوتأي اوناك نيذلا لامعلاو

 ةسردملا ىف اهرقم ناك ىتلاو «نارهط ةمصاعلا نمو

 موق يف ةواذلا سراذملا ربكأ يهو « ةّيضيفلا

 ىلإ ينيمخلا مامإلا ٌرطضا ديدشلا لابقألا اذهب

 ىتح  ةعمجلاو سيمخلا اموي  ًايعوبسأ نيترم اهتماقإ
 هتاهيجوت نم ةدافتسإلا بعشلا تاقبط لك عيطتست

 . "”هتاداشرإو

 َّنِإف ةيوبرتلا تارضاحملا هذهل ميظعلا هجوتلا عمو

 تاالاح يف ىتح هسفن ابقارم حربي مل ينيمخلا مامإلا

 ىلع ملعلا بالط لابقإ دعبف ؛هلل ةعطقنملا ةعاطلا

 ءنارهط) «ينيمخلا مامإلا ةايح نم تاحمل .يدورهاشلا )١(
 ١. ١ص ء(ماققك مها

 « ينيمخلا مامإلا راكفأ نم بناوج ءداوج دمحم . يرهملا )000



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يفالخألا بناجلا

 ةيشخ ام ًاموي هسرد مامإلا َلّطع مهديازتو «هتارضاحم
 مهمامتهاو نيرضاحلا ةرثكب بجغلا هذخأي نأ

 اهب ىلحتي يتلا ةيتاذلا ةباقرلا ىلإ ريشي امم ؛هتارضاحمب

 .ةقدو ءرذحب اهسرامُيو «ينيمخلا مامإلا

 ئ :يقودص هللا ةيآ ثلاثلا بارحملا ديهش لوقي

 قالخا نم صاخ جذومن مامإلا ثيدح بولسأ َّنأ دجن

 ةريصق ةّدذم دعبو .نيرهاطلا ةمئألاو «ءايلوألاو ءايبنألا

 لمتحاو «قاطُي ال لكشب هسرد ةقلح ىف نورضاحلا از

 هزل املاك ندردلا نوكيا ةقاكنإ مدعي ندجلا وقادلا

 . "”سردلا َلطعف ءبولطملا لكشلاب هللا
 مازتلإلا ديكأت ىلع ًاصيرح ينيمخلا مامإلا ناك امك

 ةقلح روضح ةلأسم ًايدعتم عفادلا نوكيل تارضاحملاب

 يرصان هللا ةيآ لوقي .ةنيتم ةيتاذ ةيبرت ةلأسم ىلإ سرد

 :(دزي عرش مكاح)

 ناك اذإ :مامإلا انل لاق سوردلا دحأ يف ةّرم ُرُكْذَتَأ

 يف روضحلا مكيلعف «ةساردلا وه ءيجملا نم مكفده

 لوصحلا درجمل مكروضح ناك اذإ اّمأ .نْيَعُملا تقولا

 ىف ةريثك نكامأ كانهف دجسملا ىف دوجولا باوث ىلع
 1 راي يرام كك ةفوسلا

 هراكملا ىلع ربصلا " 

 ديدشلا ُهُرِبص ةمألا بيذهت يف مامإلا كولس نمو

 دهاوشلاو . باعصلا لمحت ىلع هترءاشمو «هراكملا ىلع

 ىنكل ؛«ةروثلا لبقو «ةروثلا دعب» ًاَدج ةريثك كلذ ىلع

 :اهنم ةدحاو يورأس

 يتماقإ لحم نم فرشألا فجنلا ةنيدم ٌتثدصق

 ْنأ يرفس ىعدتساف «ةميدقلا اهتابتكم ةرايزل دادغبب

 ءمايألا نم موي يفو .تقولا ضعب ةرايزلا لوطت

 ةفيحص «يولعلا يلع :ةمجرت .يقودص هللا ةيآ ءةودق مامإلا )١(

 .م1987 /ه407١ بجر ؟ا/ .ردصلا ءاول

  نابعش ١9 ءردصلا ءاول ءيرصان هللا ةيآ ءةزدق مامإلا (؟)

 .ماقملال /مها4١غ.

 اندرو

 ٌعادن ةنيدملا ةنذئم ىلع نم عفترا م1١ /ه1/

 .ينيمخلا مامإلا لجن ىفطصم ديسلا ةافوب يِبنُي ٌعَجَرُم

 نكت مل ىفطصم ديسلا َّنأل ًةأجافم ٌربخلا ناك

 هنم ىْسْحُي ضرمب اباصم نكي مل امك «نسلا هب ًةمدقتم

 .لاح لك ىلع ؛هللا ةدارإ اهتكل ؛هيلع

 ٌتجرخف ؛يلاتلا مويلا حابص هعييشت ُدعوم َددَُح

 ناكو «نيعيشملا نم جرخ ْنْم عم '''ليلج ملاع ةبحصب

 جزخ ثيح ؛لالجلاو هيف ُثمصلا عيشي ءأييهم ًاعييشت
 ملعلا لهأ ٌنيطاسأ مِهُمّدقتي ةينيدلا مولعلا بالط لك
 دمحم ديسلا ديهشلا مامإلا مهنيب نم ناك ؛داهتجإلاو

 .ردصلا رقاب

 ناك لب «نيعيشُملا نيب نم ينيمخلا مامإلا نكي ملو

 .فرصنا مث ءرمألا ةيادب يف ةليلق تاوطخ ىشم دق

 ىف همدقت ىلإو ءريسلا ةلصاوم نع هفعضل كلذ انللعف

 نيفسشلا ىف نكس ليفتح دلاب هجم ووو يلا
 دب اجرت الكر ل داق باز تيس يرديتلا
 .ةيرديحلا ةرضحلا ةحاب انلوخد لاح

 دبسلا نأ هيف نحن انُك يذلا مويلا يف عاش
 ةاهع ل( كاناحلا) نضريسدك اهوهمم تان نتطنعل
 ينعت تناك مهريدقتب هلايتغا ةيلمعو ءهاشلا تارباخم

 ىفطصم ديسلاف .ةظيفح يأل ٍةراثإ الب هيبأ ىلع ءاضقلا
 «ةيبسنلا هتطبار نع الضف .هعم طبتريو ؛ربكألا هدلو

 نزح ىلإ ةجيتنلاب هدف يدؤيسو «ىرخأ ةديدع طباورب
 .ًاضيأ هنادقف امبرو ؛هملأو مامإلا

 ثدحلا اذه َقلطُي ْنأ عاطتسا ينيمخلا مامإلا نأ الإ

 فشكيو ؛ةضراعملا ةرئاد ىلإ هلّؤحّيو ؛هتيدرف راسأ نم
 ةّيناريإلا ةموكحلا اهب موقت يتلا داعبألا هلالخ نم

 .مهعمقو بعشلا ءانبأ لتق يف ةيهاشنهاشلا

 نس قارفلاب لدتفأ عرشك" دارت ديسلا نسقلا يملا نه(
 ةنس ديلاوم نم وهو ؛هريصم فرعُي ملو .ماذمحك مها

 )7١( براقي هلاقتعا دنع هرمع نوكيف ماؤل+ /ها7؟

 .ًاماع
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 ًافقوم لحس  هدلو لايتغا هاجت ةبلصلا هتدارأب وهو

 «ةماع بعشلا تاقبط عم هيواستو .«هروعش بسانتب

 .ءاوسلاب الإ ديعب وأ بيرق ىلع اهتضافإ مدعو

 .ينيمخلا مامإلا ناك اذكه

 هنفدم ناك) ؛ ىفطصم ديسلا هيف ْننَذ يذلا مويلا يفف

 ةرضحلا رئانم نم ىنمُيلا ةرانملا لفسأ عقت ةفرغ يف
 ءاسملا ءاج ْنأ دعبو ؛(ةيرديحلا

 يهو ؛هّتفرغ  هدجسم يف هتالص هتداعك ىذأ ْنأ دعب

 ةروسأرقو .ءاملعلا نم ةعومجم روبق ىلع يوتحت
 يف هعم ناك ْنَم ىأر ىتح فارصنألاب مه ْنأ امو ؛ةحتافلا

 ةحتافلا ةروس أرق هنأ ًاريشم مهيلإ َتفتلاف ؛ ءاكبو رثأت ةلاح

 ْنأ مهنم بلطو مهل ُءاَمس  ّينابر ملاع حور ىلع
 . هل ةحتافلا اوأرقي

 . فرصنا مث

 هذهب رّبُش داوج ديسلا ينثّدح مايألا كلت يفو

 ةيزعتل ٌتبهذ ىفطصم ديسلا ةافو موي يف :لاق ؛ةصقلا

 هسلجم ٌتيأر ىتح هتيب ٌتلخد ْنأ امو «ينيمخلا مامإلا

 «- فجنلا ةنيدمب ناك نمم  نيدهتجملا لئامأب ًاضتكم

 هئامس ىلع حولت ًاسلجم ناكو ؛ءالضفلا نم مهريغو
 ةءارقب (ءايطخلا) دحأ ىربنا اهدنع ؛نزحلا بئاحس

 نيسحلا مامإلا «ءادهشلا ديس ىركذب اهنرق ةيزعت
 امف .ةرثؤم ٌةيزعت تناكو ؛ربكألا يلع هدلو يف هباصمو

 ىلع عمدلا اوفرذيو مارشي نا الإ نيرتفادجلا نم ناك
 مامإلا باصأ يذلا ثداحلاب ةنرتقملا ىركذلا هذه

 . ىفطصم ربكألا هدلوب ينيمخلا

 ىف اسلاج ىنيمخلا ديسلا ناك :داوجلا ديسلا لوقي

 لفرع ىلع اه اف يخأر اهفار «سلجملا ومسك
 فطير قع نأ انيق يعارت نا ]بعسل تعالو
 1 . نفَج امهل

 ينيمخلا مامإلا َّنأ : ًاضيأ داوجلا ديسلا ينثدحو

 ةرايزل هّجوت ىفطصم ديسلا هدلو ةافو ربخ عمس امدعب

 ءاكبلاب اهيف ناك ْنَم هلبقتسا رادلا لخد امدنعو ؛«هتلئاع

 ةعيدو ىفطصم ديسلا ناك :مامإلا مهل لاقف . بيحنلاو

 :ينيمكلا ماَمإلا نآزا#

 ينيمخملا مامإلا ركذ يف يقالخألا بناجلا

 ٠ .اهّدرتسآف ءاندنع هللا

 اهدهش م نع لك اهلِجَسُي .«فقاوملا هذه رركتت

 ّلك ُبرغتسن,ال :ّينامرك يراصنأ مالسإلا ةجح لوقي
 هللا ةيآ لثم ًاباش ًانبإ دقف يذلا وهف ءمامإلا نم كلذ
 يف ةحفص فلأ بتك يذلا ديهشلا اذه « ىفطصم جاحلا

 لئاسملا لاجم يف هتذتاسأ رثكأ قبسو ءريسفتلا

 ملو  دجهتلاو ةدابعلاب يلايللا ًءايحإ كرتي ملو «ةيهقفلا

 ءاقلإ ىلإ رداب لب .ةعجافلا هذهل مامإلا لزلزتي
 «هنبإ ةداهشل يلاتلا مويلل ركابلا حابصلا ذنم هتارضاحم
 ٍلمعل ةادأ هنوكل الإ هنبا ةزانج عييشت يف جرخي مل هنا
 ًاريزع ًانبإ دقفي مل هنأكو جرخف ٠ «ةبحتسملا لامعألا نم

 . هيلع

 ًاضيأ ةياكحلا هذهب يراصنأ ىنامرك ثّدحُي امك

 مامتب كلذو) :هلاوخأ دنقل نينلا 50 نوال

 ْ 5 0 ةعاسلا

 نرد عربا دن يدر. كيزؤا ةديجم !دمرعلا

 «مامإلا تيب نم برقلاب ثررم (ةعساتلا ةعاسلا دنعو)

 ام : يسفن ٌتلءاسو «ٌتشهدف .هلوح ةعمتجم سانلاو

 | ؟ثدح يذلا

 ةلواحم ُربخ ؛مايألا كلت .عساو لكشب عاذ دق ناك

 .ماظنلا نم بلطب مامإلا لايتغا

 .ديدش قلق يندوارو .بيرغ روعشب ُترعش

 ٌتملع ىتح .مهتلأس نإ امو .عمجلا نم ُتبرتقا

 . ىفطصم ديسلا داهشتساب

 مهو «ينيمخلا مامإلل يزاعتلا ميدقتل ةبلطلا عمجت

 دعوم ٌتيسن يرثأت ةّدشلو .باصملا اذه ىلع نوكابتي

 ىلإ ٌترظنو .مامإلا ةفرغ ُتلخدف «(ةعساتلا) ةعاسلا

 . ًءاكب ٌتددزأو «رينملا ههجو

 هصخت ةثداح كانه نكت مل ْنأكو  مامإلا ينلأسف

 ؟ةلأسملا كلتل ةبسنلاب ىرج اذام :-

 .راودلاب ًاباصم تنك «مامإلا دصق مهفأ مل



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 ؟ةلأسم هيأ :ٌّتلق

 !سمألا ةلأسم :لاق

 هينعي ام ركذتأ ْنأ ٌتلواح «يراكفأ < ا

 ةلباقمو «دعوملا ةلأسم دصقي هنأ ُترّكذت ىتح .مامإلا

 (ةزانجلا) ثيح ؛فقوملا اذه يف وهو ؛نيدلا ملاع

 عيمج نم ةعفترم ءاكبلا تاوصأو «ضرألا ىلع

 . فارطألا

 نع هب أين رذتعاو ءثتهذإ :لوقلاب مامإلا ىنرداب

 ىلإ داعو .هثوحبو ؛هسيردت ىلإ مامإلا داع اهدعب

 . '”ةيدايتعإلا هتايح
 ينالخألا هكولس يف ينيمخلا مامإلا لثمي انه نم

 دتمملا يمالسإلا ناينبلا نع ًالصفنم نكي مل ًاليصأ طخ

 «تابثلاب زاتمت ةيقالخألا تادرفملاف «خيراتلا قامعأ يف

 ةايح تناك اذكهو .ةيعوضوملا طورشلا ترّيغت ْنِإو

 ملو ءريغتت مل ةروص اهدعبو ةروثلا لبق ينيمخلا مامإلا
 . لدبتلا اهرعي

 تايصخشلا خيرات يف ةثبنملا ةريثكلا دهاوشلا نإ
 مهينبتو «ةركفلا عم ءالؤه فطاعت ىدم رهظُن ةيمالسإلا

 تناك ءافلخلا اهب ّرم يتلا ةبرجتلاف .دححوم راطإ يف اهل

 عمتجملا تلقن ةدئار ةبرجت يمالسإلا راظنملا بسحب

 ةلحرم ىلإ ةيتاذلا همومهب ريكفتلا ةلحرم نم ملسملا
 امك ؛ مهمومه يف نيفعضتسملا ةكراشمو «ةيلوؤسملا

 لاقُي ْنأِب يسفن نم ٌمنقأأ» :بلاط يبأ نب يلع مامإلا لاق

 نوكأ وأ ءرهدلا هراكم يف مهكراشأ الو ؛نينمؤملا ريمأ

 .«شيعلا ةبوشج يف مهل ةوسأ

 انزواجت اذإ :ردصلا رقاب نمحم ديسلا ديهشلا لوقي

 كلذ َّنأ اندجو ءرصاعملا اهعقاو ىلإ ةبرجتلا خيرات

 مالسإلا ةيار تحت هبعش حافك داق يذلا ميظعلا يولعلا

 ّلكب هاشلا ةيروطاربما هدي يف ٌتطقسو «هللا هرصن ىتح

 ةلجم «ينيمخلا مامإلا ةايح نم تاحمل .«ينامرك يراصنأ )١(

 ةنسلا 2.77 617 2.7١ .دادعألا .ةيمالسإلا ةروثلا ةلاسر

 .ردصلا ءاول ةفيحص : كلذك .ماو415 /ها11+ « ةيناثلا

 .ها1807 ةنس ىلوألا ىدامج خيراتي رداصلا ددعلا

 ضخ

 ىلع رثؤي مل «نيحتافلا عوجر هدلب ىلإ عجرو ءاهنئازخ

 هافن يذلا تيبلا سفن ىلإ داع لب ءأتيب ميدقلا هتيب

 َّنأ ىلع ليلدلا مّدقُبل ءًاماع نيرشع لبق هنم نوراّبجلا
 وه امْنِإو «ىهتنا دق ًانيعم اصخش نكي مل ًايلع مامإلا
 . "”يهتني ال يذلا مالسإلا طخ

 ربكألا داهجلا

 ىلع اهاقلأ يتلا ينيمخلا مامإلا تارضاحم ٌلَقمُت

 ؟فرشألا فجنلاب ةيملعلا ةعماجلا ةبلط نم ةعومجم

 ءًايقالخأ ًاهيبنت  (ربكألا داهجلا) ناونع تحت ةروشنملا

 ًايدئاقع ًءانب ناسنإلا ءانب يف مهاسي ًايلوأ ىحنمو
 .دحاو نا يف ايقالخاو

 ًاًيلقع ًافرت تارضاحملا هذه ةعومجم نكت ملو

 ثثدمتعا اذل ءميمصلا يف ةلأسم جلاعُتل ثءاج امنإو

 ؛ينيمخلا مامإلا اهرّبخ يتلا ةّيحلا براجتلا ىلع

 ةرشابملا ٌةمِس تدب كلذ ىلعو .ًاكولسو ًاركف اهشاعو
 «يرظنلا بعشتلاب لدبتسا امك «ةحضاو اهيف ةيباطخلا

 اهبيذهتو «تاذلا حالصا يف ةيفدهلا نراقملا غرفتلاو

 .مخفلا نافرعلا حرص ىلع

 نالثمي نييوتسم اهلوأ يف تارضاحملا هذه ٌرهظُنو
 رهظي ةيناث ةرابعب .ايتا ّرخاو «ءايضام اليج ؛نيليج
 اًّملو .ةمكحلا ىبلاطبو ء«ءامكحلاب نالثمم نايوتسم

 نوكي نأ امادَل ناك ؛ابأو ًاخيش ينيمخلا مامإلا ناك
 هل مالك لوأ يف لوقي وهف «ةمكحلا يبلاطل «ميكحلا»

 نم هب اومّدقت ام ىلع مهاّيإ ًابساحمو «هتذمالت ًابطاخم
 ىلإ سفنلاب ومسلاو :«قالخألا لاجم ىف تاوطخ

 ش : سدقلا جراعم

 - بابشلا  متنأ ءانرمع نم ىرخأ ًةنس زر

  خويشلا  ُنحنو ؛ةخوخيشلاو مرهلا وحن نوريست

 : يي 0 «ةيمالسإلا ةلودلا ١ ةردقلا ءانم «رقاب دمحم «ءردصلا 22

 .١5ص ء(ت .ال ءنارهط)



5 

 اَمأ ؛هيلع متلصح يذلا يملعلا ٌديصرلا نوفرعت متنأ

 ؛ةيعرشلا بادآلا ليصحتو ؛يقالخألا لاجملا يف

 ةيباجيإ ةوطخ ٌهّيأو ؟متلعف اذامف ءاهبيذهتو سفنلا ةيكزتو

 !؟متوطخ

 ؟اهحالصإو مكسفنأ بيذهن ددصب متنك له

 متلواح «لاجملا اذه يف ةطخ متعضو لهو

 ؟اهذيفنت

 وهون ملكا لوم نأ اموت قفاز مكمالا)
 . '"”«ركذُي أطوش اوعطقت ملو .ظوحلم لمعب

 نيرهش راتخا ينيمخلا مامإلا نأ انُعلاطُي ام لَو

 دقف ؛هتارضاحم ءاقلإل مالسإلا روهش نم نيميظع

 «ناضمر رهش ىف ترمتساو «نابعش رهش ىف ثأدتبا

 نكي ملو رس املا ولع قيل فلا حقا انك

 :بابسأل ًايوفع رايتخالا اذه

 هٌّجوتلا لعفب يسفنلا ؤيهتلا َّنأ :امهنم لوألا

 لعفب نيرهشلا نيذه يف دادزي ةدابعلل يلمعلاو ؛يرظنلا
 . يعامتجإلا وجلاب رثأتلا

 «ةصاخ ايازم نيرهشلا نيذه مايأل نالف : يناثلا امأ

 اهنإف ةدلاخ ةيخيرات فقاوم نم هب زاتمت امم مغرلاب يهف
 ةيتاذلا هتاداع رسك ىلع ناسنإلا دعاست ةيحورلا اهتقاطب

 اهيمسُي مايألا هذه .اهب ةدابعلل يقيقحلا هجوتلا لادبتساو

 ينعيو ؛'"”ةينآرق ةيمست يهو «(هللا ِماّيَأ) ينيمخلا مامإلا

 ةرمتسم ةيضاملا اهثادحأ كرتت ينلا مايألا كلت اهب

 امم لبقتسملل ةكرحمو .«رضاحلا ةزواجتم لب ؛ريثأتلا

 عم ةنمازتم . هللا ماّيأ  مايألا هذه نوكت ْنأ مّنحُي

 . يعامتجإلا هلعفو «ناسنإلا تاعلطت

 ًةضّرعُم اهولعجت ال هللا مايأ اوركذتت ْنأ مكيلع»

 «يناروك نيسح :ةمجرت ءربكألا داهجلا .ينيمخلا مامإلا )١(

 .6 ص م1980 مها ؛نارهط)

 نأ نزأ ًآَئِيلياَنِي نوم اًنلَسرَأ ْدَقَلَر» :ىلاعت هللا لوقي (7)

 تلد ىف تإ أ مَ مُهْرَكَتَم رولا َكِإ تملا تي َكَمْرَ
 .(0)ةيآلا ءميهاربإ ةروس .4 رش رابح لكل تبل

 ينيمدملا مامإلا ركف يف يتالخألا بناجلا

 . "”«ناسنإلا ٌُمنصت يتلا يه مايألا هذه .نايسنلل

 َّنإف هللا مايأ نم ناضمر رهش مايأ تناك اًملو

 نأ َدب ال  ينيمخلا مامإلا ٌُحَّرِصُي امك  يعاولا نمؤملا

 «ةيحورلا ةضايرلاب كلذو .ًافداه أريس اهيلإ َريسي

 رهش قبست يتلا مايألا ّنإف اذل «ةيسفنلا تادادعتسالاو

 ةبرجت لابقتسإل يحورلا دادعتسالا ةمدقم نوكت ناضمر

 ام لمكأ ىلع اهباعيتسا نمؤملل نكمي .ةمخف ةيرييغت
 . هل يغبني

 يعاولا نمؤملا ىلع بجي :ينيمخلا مامإلا لوقي

 ذئاذل ابنتجم .ءناضمر رهش لولح لبق .نوكي ْنأ

 هللا ىلإ عاطقنإلا وه هتمق يف بانتجالا اذهو) ءايندلا

 يف مايألا نم دوزتلل دادعتسإلا مامت ًادعتسمو ؛(هناحبس

 . ؟مايصلا رهش

 ال  مامإلا رظن يف هللا ىلإ عاطقنالا لامك َّنأ امك

 امك .«يدايتعا ريغ اضيورت سفنلا ضيورتب الإ لصحي

 هنودبو «ةسرامملاو «ةماقتسإلاو دهجلا لذب ىلإ جاتحي
 هللا ىوس اّمع عطقني ْنأ ناسنإلا عسوب نوكي ال

 . هئاحبس

 تافصلا عيمج ينيمخلا مامإلا عجرأ كلذبو

 موهفم ىلإ ىوقتلا تايوتسم لكو ؛ةليلجلا ةيناميإلا
 . هللا ىلإ عاطقنإلا

 «نارهط) .نيملسملا ىلإ ينيمخلا مامإلا تاهيجوت )١(

 مامإلا باطخ نم صنلاو .١8ص ,ء(ماو4 مها

 نم رشع عباسلا ءادهشل ةيونسلا ىركذلا ةبسانمب ينيمخلا

 نم تاراتخم) ناونع تحت ةّرم لوأل باتكلا اذه عبط دقو

 م1987 /ها14017١ ةنس ءازجأ ةثالث يف (ينيمخلا مامإلا لاوقأ

 .ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا راصتنال ةثلاثلا ىركذلا ةبسانمب

 . يبرعلا ءىراقلل مامإلا

 صن نم اهماهلتسا نكمي يتلا ةيلاعلا نيماضملا مغر اذل

 نكمي ال ًاهؤشت قلخت ةيبرعلا ةمجرتلاب ةناعتسالا ٌنِإف ؛ باتكلا

 . هيفالت



 ينيمخلا مامإلا ركق يف يقالخألا بناجلا

 علب دقف ةلحرملا هذه ىلإ لوصولا نم نكمتي ْنَمو»
 , '0«ةداعسلا ةمق

 رهش مايأ اصوصخ .؛لّوحت نم اهيف امب هللا مايأو
 ةبرجت ناسنإلل رفوت ؛هللا ةفايضل ٌةوعد ىه ناضمر

 ةيرظن ةسرامم ةدابعلا ةسرامم نم هنكمتو لير ةيحور

 .دحاو نأ يف ةيكولسو

 «ناضمر رهش ؛«فيرشلا رهشلا اذه يف متنأ»

 هب مكُتفرعم ددزت مل اذإف «ىلاعت هللا ةفايضل نووعدم

 اوموقت ملو «يغبني امك ةوعدلا اوُبلت مل مكنأ اوملعأف

 .«اهتايضتقمو ةفايضلا تامزلتسمب

 مكسوفن َحالصإ رهشلا اذه يف اوعيطتست مل اذإ

 مكتاقالع عطق نم اونكمتت ملو ءاهتبقارمو اهبيذهتو

 نمف ؛ةضيغبلا ةيسفنلا ءاوهألا حسو ءايندلاب ةيداملا
 رهش ءاهتنا دعب كلذ ىلع اوردُفَت ْنأ دج بعمصلا
 . "”«مايصلا

 «فيضملا ماقمب ًافراع نوكي ْنأ بجي ٌفيضلا َّنِإ»

 ًافراع نوكي ْنأ ىغبني هللا فيضو ؛ةفايضلا بادآب ًابدؤمو

 . (لالجلاو ةزعلا يذ «ميظعلا هللا ماقمب

 وه  يقالخألا أدبملا َّنأ نم ينيمخلا مامإلا قلطني

 مدقتلاو رييغتلا ةيلمع يف سيئرلاو لوألا روحملا

 ريغ ٌةدحو هّنِإف «ًايرظن اءزجتم ناك ْنِإو وهو .يراضحلا

 سفنلا تاتشأ عمجي يذلا يديحوتلا ءانبلا يف ةلصفنم

 ةيحانلا نم ةيناسنإلا ةيصخشلا لصتل مجسنم راطإ يف
 ناسنإلا هاجنتا يف عمتجملا كرحتيلو «ةيسفنلا
 57 ناكتملا

 «يسايسلا لمعلا لعفو ؛ناميإلا لعف َّنأ ينعي اذهو

 ثدحي ملف هذحاو نئاك ف يصنت اهلك عاذبإلا عفو
 تايرظنلا ءازجأ نيب لصفلا ةيمالسإلا ةراضحلا يف

 .10ص ؛ربكألا داهجلا )١(

 .498ص ءهسفن ردصملا (؟)

 .60ص ءربكألا داهجلا (5)

 «نارهط) ؛ةيديحوتلا ةينوكلا ةيؤرلا .ىضترم ديهشلا .يرهطم (؛)

 ١ع

 ملعلا مالسإلا يف لَب ءاهنيب ةيئيزجتلاو ؛ةدحوتملا

 ةفسلفلاو «ناميإلاب طبترم لمعلاو «نيدلاب لصتم
 ضرألاو «لقعلاب ةلصتم ةوبنلاو «ةوبنلا نم ةاحوتسم

 «ضرألاب لاصتا ىلع ءامسلاو «ءامسلا نع ةديعب ريغ

 . هللا وحن ًادعص ريسي يراضحلا مدقتلاو

 موهفمو «ةراضحلا موهفم يف ةينادحولا هذه

 لك يف ءىزجتملا مويلا ملاع اهيلإ جاتحي ةعامجلا

 و

 ةيبرت ةداعإ ىلع ينيمخلا مامإلا دّكأ كلذ ىلعو

 ا
 «ةيسايسلا ةروثلل ًاطرش هدنع ةيقالخألا ةروثلا» نوكتل

 ًاقلطنم سفنلا حالصإ نوكي اهدنعو . "لهل ًةمّدقمو

 ملس يف ةيرشبلا سفنلا لماكتت كلذبو «ملاعلا حالصإل

 . (ًاناسنإ) اهبحاص نم قلختل ءاقترالا

 اونبت ْنأ مكيلع يلمُي بجاولا نإ : مامإلا لوقي

 ءًالماكتمو ًايوس - ًاناسنإ  مكنم لك َحِبصُيل مكسفنأ

 : «مالسإلا ءادعأ تاططخم هجو يف اوفقت ْنأو

 مهّنأل نييمدآلا ىوتسم ىلإ عفترن ال ْنأ نوديري مه

 مهف ايمدا ام ناكم يف اودجو اذإو ؛نييمدالا نوفاخي
 ريثأتلا عيطتسي ءروطنم ّيمدقت يمدآلا اذه ّنأل «هنوبهري

 ,ردعلا هانب ام عيمج مدهي ًاريثأت عمتجملاو سانلا يف

 ةنايخلاو ءملظلا شورع تحت ضرألا لزلزيو

 نم تقو يف ًايمدآ اودجو اذإ مهنإف اذهل .ةلامعلاو

 . "ةهولتقيل هب اورمتتا «تاقوألا

 02 ددعلا «ةحودلا ةلحم «يدوراغ هيجور عم ةلباقم 00(

 .م19187 «ربمسيد

 (ربكألا داهجلا) ىلع يفنح نسح روتكدلا ةمدقم :عجارت )١(

 تاسارد) ةلجم كلذكو .م٠98١ ء.ةرهاقلاب عوبطملا

 ىف نيدهاجملا ءاملعلا ةعامج اهردصي ىتلا ء«(ثرحبو

 «يناثلا خيبر: «ةيئاثلا ةتسلا .*نمداسلا. ددعلا- «قارعلا
 ةمدقمل لماكلا ا اهيفف .6ص ,ماومال مها

 . يفنح روتكدلا

 .(ت .ال «ترريب) «ةيمالسإلا ةموكحلا «ينيمخلا مامإلا (*)

 ١5ص



 نات

 أدبي ْنأ هيلعف .ًاعمتجم بري نأ دارأ ْنَم :لوقيو

 حلصُي ْنأ هيلعف ًالحم حلصُي ْنأ دارأ ْنَمو «هسفن ةيبرتب

 تي

 الآخرين(”١

 الخدم اهتبساحمو .سفنلا ةبقارم نوكت كلذ ىلعو

 نوناقلل ًاعاضخإو .ماعلا كولسلا ىلع ةرطيسلل

 : يقالخألا

 .مالسإلل مكتسارح لثم مكسفنأ اوسرحت ّْنأ لمآ"

 اولعجإ .مكيلع ٌرطيست ةراّمألا مكسفنأ اوعدت ال

 هللا هدارأ ام قفو ىلع اولمعإ .مالسإلل ًةعضاخ مكسوفن
 . "”(مكنم

 رادقم عم ًاينمازت ًانارتقإ نرتقي سفنلا حالصإ َّنأ امك

 ةشياعملاو ؛ملعلا بسك رادقمبف «ملعلا بلط يف يعولا

 رايعم قفو ىلع اهتيبرتو «سفنلا حبك ةيلباق دادزت هعم

 ءسفنلا بيذهت نيب ةلصحملا نوكتف «١ حيحص ّيملع

 ملعلا دجُو اذإ اّنأ .ةبسنلا ةيواستم مولعلا باستكاو

 ؛ ةيقالخألا ئدابملاب ىّلحتلاو ءسفنلا بيذهت نع ًاقرتفم

 .هداسفو هتروطخ نع كفني ال ِهّنإف

 ناطلسل ًةعضاخ قالخألا نوكت ةرظنلا هذه نم

 .هيف ةرثؤمو .ًةلعاف ًاضيأ نوكتو هنع ٌةثينمو «ملعلا

 نم مغرلابف ؛قالخألاو ملعلا نيب دحوت نذإ كانهف

 زربي يذلا وه لب «٠ ملعلل عضخب قالخألا ن نيوكت ْنأ

 «ةيسفنلاو .ةيقافآلا هتلدأ اهيلع ميقُيو «ةيقالخألا ميقلا

 ان ا ا

 نع ةئفنم ريغ قالخألا نإ ٠ ميسر اكل ريس

 . هتياغو ءملعلا بابل اهّنأب لوقلا اننكمأ ْنِإو ءملعلا

 نيذلا دنعو ؛يبرغلا حلطصملا يف ملعلا َّنِ

 )١( يف ينيمخلا مامإلل ثيدح نم )١8 ةنس لاؤش ١799ه(.

 روحم ناسنإلا ؛[حت] يلع دمحم «نيسح :ددصلا اذهب رظنُيو

 ء(م1987 /ه07٠5١ .نارهط) ءرييغتلا ص١ل.

 )١( خيراتب ةيمالسإلا ةروثلا سرحل ينيمخلا مامإلا ثيدح نم )١9

 .7"7ص ءرييغتلا روحم ناسنإلا :رظنُي .(ه1549 بجر

 ينيمخملا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

  هنومسي وأ «ًايدايح هنولعجي هتاحلطصم نومدختسي

 «ميلس ريغ اذهو «ًايقالخأ ًادياحم  يبنيوت لوقي امك

 «قالخألا ةرورض ىلع دهشيس يذلا وه ملعلا لب

 ةرورض ملعن نأ نكمي الو .كلذ ىلع ليلدلا ميقُيو

 . يلع ترانع اذإ الإ قالخألا

 - ملعلا مكارت دادزا امهم» : ينيمخلا مامإلا لوقي

 هللا نع ناسنإلا داعتبإ دادزإ  ديحوتلا ملع هيفامب

 .«ابذهم ناسنإلا ُبلق نكي مل ْنِإ  ىلاعتو كرابت

 تازوحلا بيذهت لجأ نم دوهجلا لذب يغبنيا١

 تازوحلا هذه نوكت ْنأو «ةمداقلاو ةيلاحلا ةيملعلا

 ةفاضإ ىلاعت هللا ىلإ كولس تازوحو .بيذهت تازوح

 ."""امهلاثمأو .ةفسلفلاو .هقفلا ملع اهسيردت ىلإ

 رمثُي ال ينيمخلا مامإلا رظن يف ملعلا ّنإف اذه ىلعو

 لهسأ ملعلا (ليصحت) َّنِإو «قالخألاب نرتقُي ملام

 نم ريتك ناك اذ + ندا( نيصتتا نس نيقكب

 ىوتسم يف اونوكي نأ مهب ضرتفُي نمم «نيممعملا»
 .سانلا نم جاوفأ ءاوغال ًاببس اهبيذهتو ؛ةمألا ةياده

 :ديحوتلا ءاملع نم اوناك نيذلا ٌصاخشألا ٌرثكأ ام»

 . "7(سانلا نم ةريفغ عومج فارحنأل ًاببس اوناك مهنكل

 ةذاسفف ٍبّذهُم ريغ ممعملا نيدلا ملاع نوكي امنيح»

 ضعب نأ روثأملا يف درو دقل .رخآ صخش ّيأ نم رثكأ
 .نيدلا ءاملع ضعب ةفيج نم نوججضي منهج لهأ

 .«مهضعي ةفيج نم يناعُي انملاعو

 خيراتلا نم ًاعْزَنْنُم الثم ينيمخلا مامإلا قوسيو

 :لوقيف ءرصاعملا

 هللا لضف خيشلا موحرملا َمكاح ْنَم نوملعتأ»

 «قشمد) «.ةدارإو ةردق لمعلا ءديعس تدوج ؛؟نراقُي )١(

 ةلكشم « يبن نب كلام كلذكو .؛ غص .(ماو4 مها

 .61ص «يمالسإلا ملاعلا يف راكفألا

 نييعماجلا ةدحو ةبسانمب اهاقلأ ينيمخلا مامإلل ةملك نم (؟)

 :رظني .(م٠148 ةنس لوألا نوناك 8) «نيدلا ءاملعو
 .179- 7١ص ءرييغتلا روحم ناسنإلا

 .7١ص ءربكألا داهجلا (*)



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يتالخألا بناجلا

 يبرغلا حالصإلا عورشم ضراع يذلا هيقفلا «ءيرون

 !؟ةيناريإلا ةيروتسدلا ةكرحلا لالخ

 .''”هّقحب مادعالا مكح َردصأو

 ىملعلا تناجلاو : ىقلخلا تالا نأ اذه ىتغيو

 ةيجولويديأ قفو ىلع هناعنصيو .«(ناسنإلا) نالكشي

 غلب ينعتو «يلمعلا ديحوتلاب اهنع رّبعُي ةيديحوت
 لب « '"”«يعامتجإ ديحوتو يقالخأ ديحوت ىلإ ناسنإلا
 يقلخ ىوتسم ىلع لوصحلل ةمدقم» ملعلا ةسارد َّنِ
 نيلغشنم مكرمع رخآ ىلإ اولظت ْنأ اورذاحف «عيفر

 . "”«ةجيتنلا ىلع اولصحت ْنأ نود ةمدقملاب

 ال سفنلا حالصإ نأ ىلإ ينيمخلا مامإلا هّبن دقل

 نوكي كلذبو ؛هباستكاو ملعلا بلط يف ةاناعملا حربي

 دهج لذب ىلإ جاتحي ًايرورض ًارمأ «نطابلا» ىلإ تافتلالا
 ةيلقعلا مولعلا بلط جاتحي ام رادقمب ؛«نيرمتسم بعتو

 ْنأ ىلع ينيمخلا مامإلا ٌرصأ انه نم .بعتو دهج ىلإ

 عم ةنمازتم يملعلا لاجملا يف ةلوذبملا دوهجلا نوكت

 متوطخ املك» يقالخألا لاجملا يف ةلوذبملا دوهجلا

 سفنلا بيذهت يف ةوطخب اهونرقت ْنأ مكيلع ةيملع ةوطخ
 . '؟7«اهحالصاو

 ةرابعلا هذه هتذتاسأ دحأ نع لقني كلذب وهو

 : ةنيمثلا

 نم ْنكلو ءامِلاَع ّحبصُت ْنأ لهسلا نم :نولوقي»

 ْنأ يغبني ءأطخ اذه ْنكلو .ًاناسنإ ٌحبصُت ْنأ بعصلا

 ءاملعو «نييعماجلا ةدحو) ةبسانمب ينيمخلا مامإلا ةملك نم )١(

 . (نيدلا

 .«توريب) ءةيمالسإلا ةيروهمجلا اياضق .2يرهطم :نراقُي (؟)
 ١. 72ص ء(ماؤ١4 مه

 .؟١ص ءربكألا داهجلا ()

 .9١ص ءربكألا داهجلا (:)

 .١ةص .ءاضيأ (5)

 نادر

 ىلعألا لثملا :نيدلا ملاع

 مامإلا رظن يف  نيدلا ملاع كولس نوكي ْنأ بجي

 ثدحي يذلا فارحنالاف . عيمجلل ىلعأ ًالّئَم  ينيمخلا

 ًةيعاد هرابتعاب  ةميسج لامعأ ةّبغمل هضّرعُي هكولس ىف
 «نماعلا نيب ةليعلا معن ةهلر ار: :تملع ال كوخ

 ينعت يتلا ةديقعلاو ةركفلا ىلع رثؤي امم ؛ هللا نيبو

 .نيرخآلا ىلع ريثأتلا يف هتديقعو .مالسإلا ةركف

 . مهطاسوأ يف دادتمالاو

 دسافلا ملاعلا»

 ءاهعمجأب ةنيدم ُرِجَي

 هعمجأب ادلب لب

 . '"”«داسفلا ىلإ

 ٌهركف  (ةودقلا مروهفم) موهفملا اذه يف بوذتو

 يتلا ةقلطملا رماوألا دعاوق يف (ْتنَك) فوسليفلا

 :ةرقفلا هذه ىلع صنت هدنع (ميمعتلا) ةدعاقف ؛اهعضو

 نم لعجت ْنأ كتعاطتسا يف نوكي ثيحب ًامئاد لمعا»
 أدبم (تنك) اهّدع دقو ««ةعيبطلل ًايلك ًانوناق كلعف

 .ضقانت نود اهميمعت ىأرو «ىقالخألا كولسلل

 هلمع يف ةودقاهلأكو ةدغاقلا هذه ىضتقمب نوكي كلالبو
000 

 ناسنإلا .م٠198١ ١١/ /8 خيراتب ينبمخلا مامإلل ةملك نم )١(

 .١٠ص ءربكألا داهجلاو 277ص هرييغتلا روحم

 ًاقيرط يفالخألا نوناقلا (ثنُك) يناملألا فوسليفلا ربتعا (0)
 لقعلاف .ةيرحلاو «سفنلا دولخو «هللا دوجو ىلع لالدتسالل

 قالخألاو ؛يقالخألا نوناقلل عرشم.هدنع (ريمضلا) يلمعلا

 ماجسنإلا متي ال يذلا بجاولاب ّرمأ نوناقلا َّنأل نيهاربلا دامع

 ماجسنالاف ءًانايحأ لمهي دق بجاولا َّنأ ثيح نمو .هب لإ

 هنبكمت نود ماجسنإلا قيقحت نع انزجع اذإو .اهيف فّلختي
 ةرهاق ةوق كانه نوكت نأ بجيف ةدحاو ةرم ولو فلختلا نم

 .(هلإلا) يهو ًامئاد ماجسنإلا اذه ققحت ْنأ عيطتست ةلماك

 ًاطابترا طيترم لئاضفلاب قلختلا كاردإ دّرجم َّنِإ ةيناث ةرابعب
 انكسمتب ةقلعتم ةداعسلاب انترادجو «ةداعسلا كارداب اَقينو

 ةليضفلا نم ًامئاد عبنت ال ةيعقاولا ةداعسلا نكلو .ةليضفلاب

 نئاك ببسب قفحتت ْنأ دب ال ةداعسلا هذه ّنأ دقتعن نأ بجيف
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 - ينيمخلا مامإلا رظن يف  نيدلا ملاع ةيلوؤسم َّنِإ

 ملاعلاف» ؛نيرخآلا ىلإ هتاذ ىدعتت ةميسج ةيلوؤسم

 ميقتسملا ملاعلاو ءاهرسأب ةمأ ٌلْضُي ْنأ نكمي فرحنملا

 .هسفنل بذزهملاو «ةلضافلا قالخألاب ىلحتملا

 ةمأ بْذهُيو َحلصُي ْنأ عيطتسي  مالسالا بادآب مزتلملاو
 . '"7«اهرسأب

 ملاعلا َدَسُف اذإ» موهفم نم ينيمخلا مامإلا قلطنيو

 : ءاملعلا نم نيطمن نيب زييمتلا ىلإ '"'ّلاعلا َدَسَف

 تافص ةلمجب هدّدح يذلا «لماعلا ملاعلا :لوألا

 دهشتسا هيلعو .تاذلاب «ىعولا» ىلإ اهعجرُ ْنأ نكمي

 ؟سلاجُت ْنَم هللا

 ةرخآلا يف مكبغرُيو ؛ةتيؤر هللا مكركذت ْنَم :لاق
 .(ُهفطنم مكملع يف ديزيو هلمع

 ًةاعد اونوكا لئاقلا ثيدحلا ًةحارص دكؤي ام اذهو

 ةياهنلا ذح ةغلابلا ةمظعلابو «قلطملا لامكلاب فصتم ُدَحُي ال

 وه هللا دوجو ناهربف نذاو .ةرفاولا ةمكحلاو ةماتلا ةلادعلاو
 . (يقالخألا نوناقلا) جئاتن ىلوأ

 يفكت ال معنو تاداعس نم ضرألا يف ام لك نأ ثيح نمو

 اذإف .ةدحاو ةّرم بجاولاب همايق ىلع دحاو صخش ةباثإل
 راتس تحت لمعي لئاذرلاو لئاضفلا نم ًأريثك نأ اذه ىلإ انفضأ
 «ىغبني امك بقاعي وأ أفاكي ال اهنم فشتكي ام ّنِإو .ءافخلا

 ةايح كانه نأ مزجن ْنأ بجيف ةلادعلا يفانت ةلماعملا هذه ّنأو
 ةريدجلا ةيهلإلا ةلادعلا اهيف يرجت ةايحلا هذه ءارو ىرخا

 نوناق) نم ةيناثلا ةجيتنلا يه هذهو ءاهارجم لامكلاب
 نم وه يذلا (يقالخألا نوناقلا) نأ ثيح نمو .(قالخألا

 ّنِإو «بجاولاب ناسنإلا فلكي (ريمضلا) يلمعلا لقعلا يحو
 ققحتت ال ةردقلا نإو ءرداقلل الإ نوكي 1 فيلكتلا

 ققحت نكمي يكل ةيرحلا هذه ققحتت نأ بجيف ةيرحلا عم الإ
 نمف .(يقالخألا نوناقلل ) ةثلاثلا ةجيتنلا يه هذهو «بجاولا

 ةيرحلاو .سفنلا دولخو ءهللا دوجو نيهارب ذخؤت قالخألا

 . ةيناسنإلا

 ١ج «ةفسلفلا سورد ء«ميركلا دبع .يناجنزلا : عجارُي

 ١". لص :4(م١191 /ه1789 .فجنلا)

 )١( ه«ربكألا داهجلا ص"١1.

 .14١ص ءم .ن (1)

 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 «داهتجالاو ءعرولا مككنم اوريل «مكتنسلأ ريغب سانلل

 لّثمت ينعي امم ؛«ةيعاد كلذ ّنِإف ءريخلاو «ةالصلاو

 يعولا» نم هجورخو .ًاقيمع ًالثمت يتاذلا يعولا

 ىوتسم ىلع ًاّيبيرجت دوجوملا يعولا وأ ؛«يلعفلا
 يعولا ىلإ ءرضاحلا يعو درجم هب ينعي يذلا بلسلا
 ًائشان ناك ْنإو ليما ىعولا ل يذلا نكمملا

 َّنأل ىعيبط كلذو كل اندم ؛«ىلعفلا ىعولا» نع

 ةزيتنب ةيناكتناب او برب نإ دي "ريف اجلاب كولا
 نم ًاتلفنم نيدلا ملاع لعجي يذلا رمألا ؛هريوطتو

 ةاقلملا ىعامتجإلا رييغتلا ةلأسم ىلإ ةيصخشلا هلئاسم

 جذومنلا اذه ىلع ينيمخلا مامإلا قلطيو : يناثلا

 ىلإ عجري رهاظتلا اذه دّرمو ««نّيدتلاب نيرهاظتملا»ب

 يعولا وأ ءيعولا ريغ وه يذلا تاذلاب يعولا مدع

 . ينمضلا

 رجح ناسنإلل ةيئايحلا ةرظنلا نم لكشتُملا يعولاو
 نع ض َوَعُي كلذبو ««تاذلا زواجتا ةيلمع يف ساسألا

 نع الدب نوكت ىرخأ نيناوقب «ةيلخادلا تابغرلا
 .هزئارغ

 لعفلا دودر ىوتسم زواجت ْنأ دعب ناسنإلا َّنِإ

 «حضاو وحن ىلع ةددحملا ةيناويحلا زئارغلاو ؛ةيلخادلا

 «ةديدج رومأب كلذ نع ضيعتسي ْنأ ىلع ًارداق حبصأ

 لكو «نفلاو ءركفلاو «قالخألا ملاع يف ًاديقعت رثكأ

 عاونألا لك نع ناسنإلا فلتخيو . عدبم طاشن وأ ناديم

 ءأميق هنم ّيعو يف غوصي ْنأ عيطتسي هّنأب ةقباسلا

 . "7هّدقتلاب مويلا هينعن ام وه ميقلا هذه قيقحتو

 عيمج ىلع ًاومس هاطعأ دق ناسنإلا يعو نوكيف

 ريبعت ّذح ىلع  ىرخألا ةّيحلا تانئاكلا عاونأ

 - يسفنلا ةايحلا روطت زواجت نم هنكمو ؛- يبنيوت

 . "”ةفرصلا ةيجولويابلا هتلحرم  يعامتجإلا

 حلاص 3 ةمجرت .ديرفلا نئاكلا كلذ ناسنإلا ٠ سيول نوج قلل

 .116 ص (ماؤحا /ها١٠1 .دادغب) ءمظاكلا داوج

 .1 50ص ء«ديرفلا نئاكلا كلذ ناسنإلا (1)



 يتيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 ةّيحلا تانئاكلاو ناسنإلا نيب قرافلا نوكي انه نم

 ةيكولسلا هطامنأ هعفدت ناويحلا نأ وه ىرخألا

 ًالإو «يئيبلا طغضلا عم هسفن فّيكي ْنأ هيلعو ؛ةثوروملا

 فّيكيو ءوه هفادهأ ناسنإلا قلخي امنيي «ضرقنا
 نأ كلذ ءاهنيناوق ىلع ًادمتعم ناك امهم ءاهعم ةعيبطلا

 ليبس يف نيناوقلا هذه مادختسا ينعي دامتعالا اذه

 نأ ينعي اذهو .ةيراضحلا ميقلاو ةيناسنإلا فادهألا

 ةيلاتتملا طامنألل ًاقفو اهعنص ُديعُيو .هسفن عنصي ناسنإلا

 نقحي اذكهو ؛ةيداصتقالاو «ةيعامتجإلا هتايح نم
 اهزجني يتلا ةيحورلاو ةيفاقثلا ةيراضحلا ةايحلا ىوتسم
 رول ىف يطا

 يقالخأ لماكت وحن

 روطتلل ةمدقم وه يذلا ؛يتاذلا روطتلا نإ

 يعولا «يعولا روهظب ًاقيثو ًاطابترإ طبتري «يعوضوملا
 ناسنإلا زيمتي كلذبو ء(رخآلا)ب يعولاو «(انألا)ب

 ؛ىرخألا تانئاكلا نع ةديرُملاو «ةركفملا هتوق رابتعاب

 اذهو .«تاذلا زواجت»ب اهيّمسن ْنأ نكمي ةلحرمب

 ؛راق ريغ ٌدادتما اهل «ةيئاغ» ةلقن ىوس ىنعي ال زواجتلا

 نم تالفنإلاب ةراضحلا ةلجع عفد ىلع دعاسي امم

 ؛كرحتلل ىلعأ ًالثم رضاحلا ذاختا مدعو «يضاملا

 «تاذلا نم تالفنألا ىرخأ ةرابعب ينعي يذلا رمألا

 ىلإ علطتلا نم ينتبت ةيئاقترا ةلحرم ىلإ اهزواجتو
 .ينهذلا دوجولا نم جتانلا هدعُبب هروصتو ؛لبقتسملا

 ءيعوضوم ٌدرجو لبقتسملل نكي مل نإ ءاذه

 تينمزتلا دادتسألا نأ الإ «ضرعفي ْمَهَو ليقتسلاف

 نمزلاب ْرّيحتُم ريغ  ةيمالسإلا ةرظنلا يف ًاصوصخ
 ةدحو «لبقتسملاو ءرضاحلاو يضاملا» امَّنِإو «يبكوكلا

 نوكلل يمالسإلا روصتلا اهنيب طبري ةقفدتم ةينمز
 ءيضاملا يف ًالئام ناك ْنإو ءيهلإلا روضحلاف .ةايحلاو
 ا يسملا ىلع ةديفمو ةضاحلا» ىلإ دقمم اهي وهف

 وأ «طقف «يضاملا» رادمب ناسنإلا تاحومط رصحف

 .117ص ءأضيأ )١(

 قاد

 نمض كرحتملا عقاولا طاشن فقوت ينعي «رضاحلا»

 ةيلمع مَجحُي يذلا رمألا ؛رضاحلاو يضاملا يراطإ

 لوقي .يديلقت راسم يف اهدحيو ؛«يلماكتلا ءاقترإلا»

 ؛ ينعي امم «نوبغم وهف هاموي ىواست ْنَم» روثأم ثيدح
 .لعافلا ىلع هساكعتاو «يناسنإلا لعفلا ىلع زيكرتلا

 ينعي يذلا يلماكتلا ءاقترالا طخ يف جردني ام وهو

 «انألا» زواجت ظاحلب .ددجتملا يرييغتلا لعفلا قْلَخ
 .رخآلا# ىلإ

 .لعفلاب مّيقُت ءروثأملا ثيدحلا بسح مايألاف

 عتاولا ةيلعاف ىلع ديكأتلاو .هدحو ناسنإلا لعف

 يف لقتنيس يذلا يضاملا ذحلا زواجت ينعي كرحتملا

 ىرخأ ةظحل ىف لوحتيس يذلاو ؛««نآلا» ىلإ ةيتآ ةظحل

 نوكي ْنأ لاقتنالا اذه ةيضاخ نمو ؛«لابقتسا» ىلإ

 ؛ةيلعافلا ةّلعلا يراطإ ىف رصحني ًايلماكت ًايئاقترا ًالاقتنا

 ةلعلا نوكت امدنع ؛ ةيئاغلا ةّلعلا ظاحلب ةيداملا ةّلعلاو

 ؛ عمتجملاب ةطبترم ةيناثلاو «لعافلاب ةطبترم ىلوألا
 ةيلعافلا نيتلعلا يفرط نيب لعافتلا جتنُي يذلا رمألا

 هلحارم ىلعأ يف يناسنإلا لعفلا عضيو ؛ةيداملاو

 درفلل «ةيديحوتلا ةرظنلا» راطإ نمض ةكرحتملا

 . ميمصلا يف ةيمالسإ ةرظن يهو «عمتجملاو

 ةثالثلا ةيقالخألا زئاكرلا

 ؛هعفانمب ال لمعلا عفاودب ًامتهم مالسإلا ناك اّمل

 ًادبم اهرابتعاب 6”'2ةينلا» ةلأسم ىلع ينيمخلا مامإلا َدْكَأ
 نركي ال ةحلاصلا ةينلا رفوتت مل اذإف .حلاصلا لمعلل

 َّنأل ءهنع أشنت يتلا ةعفانم تناك امهم ًاعفان لمعلا
 تاقالعلل يجراخلا رهظملا ىلإ رظني ال مالسإلا

 نم يعوضوملا بناجلاب ىنعُي الو .بسحف ةيعامتجإلا
 كلذو «بناجلا اذه ّنأب هنم ًاناميإ ؛ يعامتجإلا شياعتلا

 شيعت رطخأو «قمعأ ةقيقح نع ةروص لإ سيل رهظملا
 هاري ام وحن بلقلا ثاعبنا ةينلاف .'"”ناسنإلا لخاد يف

 .ال"ص ءربكألا داهجلا )١(

 «نآرقلا يف حلاصلا لمعلا ءرقاب دمحم ديسلا ؛هردصلا (؟)

 ٠١. ص



 قادوا

 ًالاح ررض عفد وأ .عفن بلج نم «ضرُعل اقفاوم

 هللا هجول ًءاغتبا لعفلا وحن ةهججوتم ةدارإ يهو ءالآمو
 بلقلا مزع يأ .دصقلاب تنرُق دقو .همكحل ًالاثتماو

 رقتسي ىتح أمات ًاهجوت هيلإ ههجوتو «ءيش ىلع
 مسا تحت لمعلاب طبترملا ىنعملا عضيل ؛''”هيلع

 تحت ةياغلا ىلإ فرصنملا ىنعملا عضي امك ؛«ةينلا»

 . "”«ةيدصقلا» مسا

 هجوتلا نع ريبعتلا يف «دصقلا» لامعتسا رثكو

 هنوقلطُي ةفسالفلا ضعب ناك ْنِإو ءىلمعلا وأ يدارإلا

 هجوتلا ىلع لادلا دصقلا اّمأف يذلا هجوتلا ىلع

 ًاعورشم ناك ْنإف ,فده اًمإو «عورشم اَمِإ وهف يدارإلا

 نِإو ؛هوحن ثاعبنإلاو لعفلا ىلع مزعلا درجم ىلع لد
 .هجوتلا لصح اهلجأ نم يتلا ةياغلا ىلع لد ًافده ناك
 اذهو) ةليمج ةنازخ عنص دصقي  ًالثم  راججنلاف

 ةقث بستكيو ءرهتشي ْنأ كلذ عم دصقي وأ «(عورشم
 .(فده اذهو) سانلا

 فقوملا» ىلع قلطُي  دصقلا هاجتا حلطصم َّنأ امك

 ؛نابناج هل - ءيش لعف ءرملا ىلع بجوُي يذلا ؛يركفلا

 ةنيفس قرخُي يذلا ناّبرلاك حيبق رخآلاو «ليمج امهدحأ

 يديأ يف اهعوقو نم ىدافتيل لب ءاهلهأ قرغيل ال
 ةنيفسلا قرخ َّنأ هداقتعال كلذ لعفي امْنِإ وهف .ءادعألا

 وهو .ةميلس اهئاقب نم لضفأ فورظلا هذه لثم يف

 ةعبات لمعلا ةميق ّنأكف «؛تاينلاب لامعألا امّنِإ» ىنعم

 ةيجراخلا جئاتنلا نع ةلقتسم اهنأك وأ «لعافلا ةينل

 ةدام نيب ةفسالفلا ّرّيم كلذ ىلعو .'”اهنع ةمجانلا

 ىه لعفلا ةدام َّنأ رابتعاب هتروص نيبو «يقالخألا لعفلا

 . هنم ةدارملا ةينلا يهف هتروص اّمأ ءالعف عقو ام

 مه .توريب) 51ج ١ يفسلفلا مجعملا « ليمج «ابيلص )غ0(

 ,677ص ء/ماقحا

 .د بيرعت ؛نآرقلا يف قالخألا روتسد ؛هللا دبع دمحم ءزاّرد (؟)
 ء(اماوال؟/ه159 «توريب) ؛«نيهاش روبصلا دبع

 .1 37ص

 .(دصقلا ةدام) 20197ص ت2كج « يفسلفلا مجعملا :رظنُي (0)

 يتنيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 ًءاود هضيرم ىطعأف أطخأ ًابيبط َّنأ :انرّوصت اذإف

 نم هّنكل ,لعفلا ةدام ثيح نم ًالتاق ربتعُي وهف ءتامف

 . ًايقالخأ ٍنادُّم ريغو ؛ًئيرب ٌربتعُي لعفلا ةروص ثيح
 بيبطلا َّنأ ىنعمب ًاسوكعم ىرج لعفلا ناك ول اّمأ

 ملف ءًاءاود مَّسلا لدب هل عضوف ؛هضيرم لتق دصقي ناك

  ٌمرجم هّنكل «ةيداملا ةيحانلا نم التاق ُرِبتعُي ال وهف تمي

 دادزي ريرشلا لعفلاف كلذ ىلعو . هتين بسحب  ايقالخأ

 فعاضتي ريخلا لعف َّنأ امك ؛ةريرش ةّين َديلو ناك اذإ أَرْش
 . ةريخ ةّين ديلو ناك اذإ

 ةرثؤملا ئدابملا نم «ناسنإلا لقع» ٌربتعُي اذه ىلعو

 نع رداصلا لعفلاف .ةيقلخ ةميق اذ لعفلا ةروريص ىف

 لاعفألا عتمتت ال امك ؛ةيقالخأ ةميق أب عتمتي ال زئارغلا

 .ةيقالخألا ميقلاب زئارغلا نع ةئشانلا ةيناويحلا

 هّنأ لجأل ةميق اذ نوكي امّنإ» يقالخألا لعفلاف

 راتخيو «ةعفادتم ةيسفن عفاودب دؤزم نئاك نع ردصي
 رئاس ىلع ةّرحلا هتداراب لمعلا هب ىنغي يذلا بناجلا

 هيرتشي امل نمثك تايغتبملا رئاس عفدي هّنأكف «بناوجلا
 رهظيل ."')0ةميق تاذ ةليضفلا ريصت اذهلو «ةليضفلا نم

 .ةيقلخلا ةميقلا يف ةّرحلا ةدارإلا رود

 ىلع  ينيمخلا مامإلا تاملك يف ٌديكأت رهظ دقل

 هللا لالج مئالُي امب اهتيكزتو ««ةينلا» حالصإ موهفم
 كرتشي ال يتلا ةقداصلا ةدابعلاب هوحن لابقإلاو ءهاضرو

 قارغتسالا ةرهاظ جلاعي كلذب وهو رخآ ضرغ يأ اهعم
 لعفي امك .ىلمعلا ىعولا نع ةلصفنملا ةدابعلا ىف

 ةدايع مفر اهروسو قلل امل تسلا نم
 . (رارحألا) ال (راّجتلا)

 نع لفاغلا نيكسملا اهُّيأ : ينيمخلا مامإلا لوقي

 ةوهشلا ىوس ائيش فرعي ال يذلا ؛ةيهلإلا فراعملا

 .بضغلاو

 ةلجم) .قالخألا ةفسلف .ءحابصم ىقت دمحم «يدزيلا )١(

 ١٠2كلص ء(ه5١* .ىلوألا ةنسلا ؛لوألا ددعلا ,ديحوتلا

 «يمالسإلا مالعإلا ةمظنم يف ةيلودلا تاقالعلا مسق رادصإ

 .لقتم بّيتكب رشن نأ قبس دقو .نارهط



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 «تايحتسملاو ءراكذألاو ةيعدألا ىف قرغَتْسُملاو

 تان حلاو تاهو ملك هل راعقاو هتان واو
 قالخألل بنتجملاو «ةنسحلا قالخألاب قّلختملاو

 ْكَّنأ ىرتل فاصنإلا نازيم يف كلامعأ لعجإ « ةئيسلا

 ىلع سولجلاو .ةيسفنلا تاوهشلا ىلإ لوصولل اهب موقت
 «نيعلا روحلا ناضتحاو «ةميركلا راجحألا نم ةّرسأ

 تابغرلا ىلإ لوصولاو «قربتسالاو سقمدلا سبلو
 . ةيسفنلا

 لباقم لمعي يذلا لماعلا عم َتنأ فلتخت له

 طقف لمعلا بحاص لجأل لمعي هّنِإ لاق اذإف !؟رجألا

 ؟هَّلْثِم ٌتحبصأ دق َتنأ نكت ملأ «هبذكت كنف

 ةهجو نم ٌُربتعُت تادابعلا هذه لك نأ كاف ينعد

 3: يبكلا توندلا نم ءايلؤألاو: +ءافزعلا رظن

 رثألاو ؛لمعلا يف ةحلاصلا ؛ةّينلا» ماقم رهظي اذهب

 لفغن مل اذإ ًاصوصخ .'"”لعفلا ىلع هكرتت يذلا ءاّنبلا
 هلّئمتو «ينيمخلا مامإلا هقاس يذلا ينافرعلا جهنملا نع

 .هتاملك يف

 :قالخألل

 . ةيقالخألا ةفرعملا : ىلوألا

 . ةيقالخألا ميقلا : ةيناثلا

 . ةيقالخألا تافرصتلا : ةثلاثلا

 «ينيمخلا مامإلا دنع اهدجن يتلا ةرظنلا َّنأ الإ

 اهب عزتنت ةكرح عساولا اهانعمب ُهّينلا» تناك اًّملو

 نم بناوج ءداوج دمحم .يرهملا .78١ص «بجغلاو ءايرلا )٠(

 .7 ص ينيمخلا مامإلا راكفأ

 رّشب ءدواد اي :دوادل لاق هللا نأ تاروئأملا ضعب ىف درو (؟)

 رذنأو ؛نيبنذملا رَشِبَأ فيك :لاق «نيقيدصلا رذنأو ؛نيينذحلا

 نع وفعأو ؛ةبوتلا لبقأ ينإ نيبنذملا رشب :لاق ؟نيقيدصلا
 ديخ نبل هنإف' مهلامعأب اويححت الآ نيفيدصلا :رذنأو ا ةيقلا
 .كله الإ باسحلل هبصنأ
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 «هزارحإلا وأ (هقيقحتل» ءاوس نيعم ءىش وحن ةدارإلا

 يذلا «لمعلا» وه ةلعافلا ةدارالل رشابملا عوضوملا ّنِإف
 . هئادأ يف عرشت

 لعفلل ةيادب ىلع لمتشي ال ينطابلا لمعلا ماد امو

 ايئاهن زواجت دق ناك اذإ اًمع لءاستن نأ نكمملا نمف

 يلامجلا لمأتلا ةلحرمو ؛ةيرظنلا راكفألا نّوكت ةلحرم
 لام يح «ةيقالخألا ةسرامملا لاجم ىلإ لخديل

 كلذ «؛ةدارإلا لاجم» ىرخأ ةرابعب ءاهدحو ةسرامملا

 يهف .لمعلا وحن ةهجتم ةركفلا نم قلطنت ةدارإلا نأ

 نم ةريسملا هذه ىلعو «يعقاولا ىلإ يلاثملا يف هّجوت

 دجوي «ةبرجتلا ىلإ روعشلا نمو ءرهاظلا ىلإ نطابلا
 ٌةدابع «ةينوكس ةلاح سيل لعفلا اذهو .ىقالخألا لعفلا

 ةكرحو «ةّيح ةبثو لب (كلقلا رف فايع «ةرلخ يف
 اهئاهتنا ةطقنو «لخادلا يف اهقالطنا ةطقن «راشتنا تاذ
 وعدت اهّْنأ ىلع رصتقت ال ةّينلا دجن اذكه . جراخلا يف

 هيوتحت اهّنإ لب .بسحف اهعبتي ْنأ عقوتو ؛لمعل
 . ''”اديلو نكي مل ْنِإ .ةفطنك

 بئناج ٌرصان ةفسالفلا ضعب َّنأ مغرلا ىلعو
 «قالخألا يف ةيوازلا رجح هربتعاو ؛ةيقالخألا ةفرعملا

 رهوج هربتعاو «ةيقالخألا ميقلا بناج ٌرصان مهضعبو
 تافرصتلا بناج رصان رخآ ًاضعب َّنأ امك ؛قالخألا

 يف ْذْحْوُي نأ بجي يذلا هدحو هربتعاو «ةيقالخألا

 كولسلا َنإف ؛ميقلا نودو «ةفرعملا نود رابتعالا

 . '"ةثالثلا زئاكرلا هذه ةرورضلاب نمضتي يقالخألا

 )١( 17ص ؛قالخألا روتسد ءزاّرد 4.

 كاردإلا يواست يتلا ؛ةيقالخألا ةفرعملاب اولاق نيذلا نم (؟)

 نأ ربتعا يذلا طارقس ينانويلا فوسليفلا !قالخألل ساسأك

 اهبحاص مزلت يتلا هدنع ةفرعملاو .ّرش لهجلاو ؛ريخ ةفرعملا

 ةفسالف لّوع هلباقمبو .ةينهذلا ةروصلل قباطملا كولسلا نايتإب
 ملو «فرصتلا يف صخشلا تاّينو فطارع ىلع نريقالخأ

 لصتت مهيأر يف ةفرعملاف ؛كولسلا جئاتنل ًامامتها اوريعي

 نم هب قلعتي ام ىلعو ؛(تاكردملا لاجم) يجراخلا عقاولاب

 ىلع اولؤع دقف (نويعفنلا) نويتامجربلا اّمأ .ةيفرعم تاعابطنا

 .يقالخألا فّرصتلا نع ىتأتت يتلا ةيلمعلا جئاتنلا

 7١. 4١ص «عمتجملا يف ةيحورلا ىوقلا :نراقُي



 نا

 فلتخت ؛رابتعإلا اذه ىلع .لمعلا عفاود َّنِإ

 ةيعون اهنع قثبنت ىتلا ةيفسلفلا بهاذملا فالتخاب

 يف قلطني ينيمخلا ءانألا َنِإف هيلعو ؛ةيقلخلا ميهافملا

 يأ ؛ناسنإلا لخاد نم ؛(لخادلا) نم لمعلل همييقت

 يف ًارئاد ىقبيل ناسنإلل يلخادلا ىوتحملاب لمعلا نارتقاب

 يأ نع فلتخي كلذبو. «ىهلإ عئادبو :«قاميإلا راظإ
 .رادملا اذه نمض رودي ال رخآ لمع

 قالخألاو ةديقعلا نيب

 ناسنإلا ءانب ىلع هتارضاحم يف ينيمخلا مامإلا َدَكأ ٠

 بناجلا ديعصت يف مّدقتي ْنأ همزلي ًايقالخأ ًءانب يدئاقعلا

 سفنلا هيزنتل صلخيو ««يباجيإ ىحنم وهو» يحورلا
 هتقاط هيلع هيلمت ام عم ةبسانتملا ريغ تافرصتلا نم

 اهّطتخا يتلا قيرطلاو .«يبلسلا ىحنملا» وهو ةيحورلا

 دكؤي يقالخأ جمانرب عضو يف رصحنت ينيمخلا مامإلا

 سوردلا نييعتل ةبلطلا نم نيسرادلل لاجملا حسف ىلع
 دكؤي امك ؛ةيملعلا سوردلا عم بنج ىلإ أبنج ةيقالخألا
 نم اهيف امل داشرإلاو .ظعولل سلاجم ليكشت ىلع ًاضيأ

 . ""ةميلس ةيقلخ ةيبرت مهتيبرتو «سانلا ةيعوت يف ريثأت

 يدايقلا رداكلا ءانبب ًامتهم ينيمخلا مامإلا ناك اّملو

 مهيّذصت ةّيمهأ ىلع َدُكأ هّنإف نيدلا ءاملعب لثمتملا

 «ةمألا عم مهجازتماب ءهجو لمكأ ىلع ةيلاسرلا مهماهمل

 .ةدعاقلاو ةمقلا نولّتمي ةّمألاو مهف .اهيف مهكاكدناو

 ةبحاص «(ةيركفلا ةدايقلا) «ةبخنلا ىه ةمقلا َّنأ رابتعاب

 ةدعاقلا ةدايقو ممألا ريس يف ثادحألا تاعقوتل يعولا

 . ةيعامتجإلا تامزألا لولح دنع باوصلا ةداج ىلع

 ةرَجْفَتُملا تاقاطلاو .ءصالخإلا نطوم ىه ةدعاقلاو

 ءحيحصلا مادختسالا مدختسُت نيش املا ينأت يتلا

 ًاءزج نيدلا ملاع ٌحبصُي اهدنعو . '"'«ةميلسلا ةدايقلا دات

 يف هريثأت نمكيل «ةيريهامجلا ةدعاقلا نع لصفنم ريغ

 ؛ ةنفتلا

 .77ص ءربكألا داهجلا )١(

 .” ص «ءةدارإو ةردف لمعلا قفز

 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 ٌدعُي ءاملعلا فوفص يف عقاولا فالتخالا ّنِإف اذل

 ىلإ ٌرجني هرابتعاب قالطإلا ىلع تافالتخالا رطخأ نم
 دوهجلا عايض يلاتلابو ءاهفالتخاو «ةمألا قيزمت

 . لمعلا يف ةيلاسرلا

 هّبنو ءهذه تافالتخالا نم ينيمخلا مامإلا َرَّذح دقل

 ىلع ةنميه نم هلامب ٌّيوق نيدلا ملاع نأ ىلإ
 نم ٌةدمَتْسُم ُهنَوَقف ءاهفوفص يف ريثأتو «ريهامجلا
 .اهدوجو نم ٌدمتسُم هدوجو نأ لب ءاهتوق

 تازوحلل ةنآلا دينأت ىدم نوملعي ءادنعألا نإ

 هذه ىلع ءاضقلا مهيلع ُبْعِصَي مهّنأ نوملعيو ؛ةيملعلا

 دقفي امدنع ْنكلو ءمئاق دييأتلا اذه ماد ام تازوحلا

 ُحبصُيو «ةيقالخألا ينابملا اهبالطو «تازوحلا دارفأ

 نوحبصيو ءرخآلا مهضعب ميطحت لغاشلا مهلغش

 لامعألا نع نوعّروتي ال ةرحانتمو «ةرفانتم تاعامج

 يئاقلتو ءيعيبط لكشب ةمألا أف ؛«ةيقالخأ اللا»

 بحست مث ةينيدلا ةيملعلا تاعماجلا ىلإ اهترظن ءوستس

 مامأ ًاعساو قيرطلا حتفي اذكهو ءاهل اهدييأتو ءاهمعد

 .تاعماجلا هذه ىلإ مهتابرض ديدستل ءادعألا

 ءاملع نم فاخت ال لودلا نأ اوملعت نأ بجي

 لإ ةقيقحلا يف اذه مهفوخ امو ؛عجارملا نمو «نيدلا
 يف ُنمكت ةيعجرملا ةّوق نأ نوملعي مهف «(ةمألا) نم

 ا يسلب اهل مالا قا

 طيسو يف ماعلا عازنلل ينيمخلا مامإلا ةجلاعمف

 . ًاضيأ يقالخألا فقوملا نم قلطني ةملسملا ةعامجلا

 نكمُت تاوجف رهظت قالخألا نازيم طبهي امدنعف

 . اهترطيس ضرفو ؛فوفصلا قيزمت نم ءادعألا
 ميقلاب مازتلالا مدع ثروُي «يعولا» طوبه َّنِإ

 اهضعب ةينيدلا تانايكلا ةبراحم ةرهاظ أشنتف «ةيقلخلا

 ةمألا دقفت ٍظئنيح ءاعيشو ًابازحأ ماسقنألا دلوتيل رخآلا

 .اهتيلعافو ءاهنايك

 يذلا «يلخادلا رطخلا» ينيمخلا مامإلا جلاع

 .18ص ءريكألا داهجلا )١(



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 ةلئاهلا اهتافاط فاعضإ ىلإ يدؤيو «تاعامجلا بيصُي

 كلذبو .«جراخلا» نم اهميطحت ءادعألل نكمي ال يتلا

 لخاد نتفلا عرزل ةيتاؤملا ةصرفلا ءالؤه ىري

 يتلا ةقيرطلاب اهءاكذإ مئالُي امب اهتيذغتو «تاعامجلا

 دقفتل ؛اهتيتفتو «تانايكلا ميشهت يف اهجئاتن يتؤُن

 .رييغتلاو .ءانبلا ىتيلمع ىف لعافلا اهرود

 يذلا ءرظنلا تاهجو يف لصحي يذلا فالتخاالاو

 أشني  ةيمالسإلا تاعامجلا كولس فالتخا ىلإ يدؤي

 ناسنإلا موهفم نع قثبنت يتلا ةدودحملا ةرظنلا نم ٌةداع

 هترظنب قلعتي يلاتلابو «ةيهلإلاو ةيداملا نيتسردملا يف
 .ةايحلاو نوكلل

 ةدرحوب الإ "قيال ةيداملا ةمردجلا ناكتإ ناك اذإر
 ؛ضرألا هذه ىلع اهيضقي يتلا تاونسلا يف ددحملا

 باحصأ نيب فالتخالا لصحي ْنأ بجعلا نم ّنإَف

 ءةصيخرلا ةايحلا هده انتم ندقدستلا هنهلالا ةسرافلا

 . عفنأو لمكأ اهل دادتما دوجوبو

 الك يف ميهافملاو ءميقلا فلتخت يلاتلابو

 نوكلل امهنم لك ةرظن فالتخا ىلع ًَءانب نيتسردملا

 .ةايحلاو

 «ةريطخ تافالتخالا هذه :ينيمخلا مامإلا لوقي

 يوهت اهّنِإ ءربجُت نأ نكمي ال دسافم اهيلع بترتت
 مكتناكم مكدقفتو «قيحس ناكم ىلإ ةيملعلا تازوحلاب
 الو .ةمألا نويع يف مكتيمهأ للقت امك ؛ةيعامتجإلا

 مكرضت تسيلو ؛مكّرضي ام الإ تايروحملا نم نوئجت
 .مالسإلاب ةرضُم ؛ةمألاب ةّرِضُم اهنإ .مكدحو متنأ

 ال ٌبونذ اهنإف ةروطخلا هذهب مكتافالتخا نوكت امدنعو

 نم ريثك نم مظعأ يهو .نارفغلاو وفعلا لبقت
 ًاعساو بابلا حتفتو «تاعمتجملا دسفت اهّنأل «يصاعملا

 .""”ههذوفن طسبو ءءادعألا طلست مامأ

 بحو ؛ ينيمخلا مامإلا لوقي امك  ايندلا ٌبح ْنإ

 ."4ص ء«ربكألا داهجلا )١(

 ا

 وهو .''”ملظملا عقاولا اذه ىلإ نالصوملا امه سفنلا

 دعب ْنحَي مل ملاعل الباقم ايندلا ملاع لعج كلذب

 .(ةرخآلا) ىلإ َبّبح ام رادقمب (ىلوألا) نم رَّذحو

 نيب تالكشملا دّلوت يتلا يه ايندلاب قاصتلإلا ةيلمعف

 تابغرلا عابشإ وه اهيف ديحولا مهلا َّنأل ناسنإلا ينب
 هذه يدعت اَمأ ,ةيصخشلا ذالملا ليصحتو .ةيسفنلا

 ايندلا عم لماعتلا يف ةيماسلا ةرظنلا مئالُي امب راوطألا

 ءاسرإ يف ديكأ لماع هنِإف ؛ةرخآلا روظنم لالخ نم

 .رشبلا ينب نيب تاقالعلا نيسحتو «ةيقلخلا ميقلا

 زكترت «ةريطخ ةفص نم ينيمخلا مامإلا رّْذح دقل
 ؛(ةينانألا» يه كلت ءاهنم عبنتو ء.سفنلا بح ىلع

 زيكرتل سانلا ضعب هيلع صرحي لخبلا نم عون يهو
 .ةيويندلا مهبئاغر ليصحتو ؛ةيعامتجإلا مهتناكم

 طرفملا مهّبح سانلا ىلع اهضرفي يتلا ةينانألا هذه

 :امهادحأ ؛نيتروص يف ودبت دق ةيويندلا ضارعألل

 وأ ةكّرحتم ىرخألاو .ةنكاس نوكت ْنأ نكمي

 . ةركتحم

 ناسنإلا لمحت يتلا كلت ًاطاشن ةينانألا عاونأ لوأو

 ليلق «راثيإلا ليلق هلعجتف ءهسفن ىلع ءاوطنإلا ىلع
 ةينانألا نأ نيح ىلع ؛كلمي امب ًائيئض ؛ناسحإلا

 يف نعمت امّنِإو «يبلس عضوب عنقت ال ةحماجلا ةعشجلا

 ."ةليشو لكن عفانملاو «بساكملا عيمج

 راكنإ نأش ءالعإل وعدي ينيمخلا مامإلا ناك دقل

 رارفلا نأ هملعل ؛ملاعلا لازتعال ًايعاد نكي ملو «تاذلا

 كلذل .هتاذ نم رارفلا نم ناسنإلل رسيأ ملاعلا نم

 غولبل ةليسو لازتعإلا ذاختاو ؛تاينانألا تبكب بلاط

 يف ناسنإلا كراشي ْنأ كرادملا مظعأ نم َّنإف .فدهلا

 ملاعلا ديشيل اهتينانأ نم ررحتلاو ؛تاذلا رادج رسك

 ملاعلل رظني ٍذئنيح ؛ةديدسلا ئدابملا نم ةدعاق ىلع

 .هب عفتنملا ال «هئادتفال قئاتلا ةرظن

 )١( ص ه.ربكألا داهجلا 0".

 )١( .060ص «نآرقلا يف قالخألا روتسد ءزاّرد
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 تاجرد ىلإ اهديعصتو «سفنلا ةيفصت ةيلمعو

 ةضايرلا ىلإ ةردابملاو .ًالوأ  ةفرعملاب متت لماكتلا

 مداصت ال تاهجو اهتابغر هجوتتل «- ايناث  ةيسفنلا

 لماكتلا ةيلمع امو ءيجراخلا ملاعلا نيبو ءاهنيب

 مكحتلا ىلع لطملا «يماستلا» ملاعل ةياغ الإ يحورلا

 ناينبلاو ؛'يسفنلا» يلخادلا ناينبلا نيب ةلصلاب

 معطق امو .رخآلاب امهضعب نيتلصلا ميظنتو «يجراخلا

 الإ ءاهيلع عافترإلا :قدأ ةرابعب وأ ءزئارغلا تاقالع

 . يماستلا اذه تاهجاو نم ةهجاو

 نع ناسنإلا ءانغتساب مهفُي نأ يماستلل يغبني الف

 ثحبلاب نينبهرتملا ضعب لعفي امك ؛- يجراخلا ملاعلا

 ّنإف ؛مهلوقع يفو .ءايشألا بلق يف ةداعسلا نع

 نع هل مت امّنِإ بهارلا اذه لثم هيلع لصح يذلا عابشإلا

 لالخ نمو ءاهلُثمت سيلو .ةقيقحلا مهوت قيرط
 ماهوألا نأ فرعي وهو «ءقئاقحلا سيلو «ماهوألا

 اهلصحي يتلا ةذللا همرحت مل هذه هتقرعم ْنكلو «ماهوأ

 اذه «لايخلا ملاع نم هماهوأ دمتسي وهو .مهوتلاب

 ناك نأ تقو عقاولا رابتخا لخدي مل يذلا ملاعلا

 نم هؤانثتسا ناكو ءروطتي عقاولاب صخشلا ساسحإ
 ىلإ جاتحي ناك هّنأل رابتحالا هبلطتي اممو عقاولا رابتخا

 «ليختي ْنأ نود اهعابشا هل رّسيتي نل يتلا هتابغر عابشإ

 نع جرخت ال 'يماستلا» ةركف امّنإو «''”مهوتيو

 .ًايراعتسإ ًافصو عابشألا نم عونلا اذه ديورف دنومجيس فصو )١(

 هجوتي ًايروعش ال متت ةيلمع (ءالعالا) وأ يماستلا ًاربتعم

 ىرخأ نيدايم ىلإ لوحتي وأ «ةقاطلا وأ ء(وديبللا) اهتطساوب

 ةيلمع ديورف ربتعيو .فرغلاو ؛عمتجملا اهّرقيو ءاهيف دفنتسي
 .ماست ةيلمع ينفلا قلخلا

 ىوس ةقيرطلا هذه ىلع باعي ال نإ يماستلا لوح ديورف لرقي
 ضرتفتو ؛ةلقلل طقف حلصتو «سانلا لك ىلع قبطنت ال اهنأ

 ال ةضاخ لويمو ؛بهاوم هل ناسنإ هنأ يماستلا ىلع لبقي نميف

 ةسرامم نم مهنكمي يذلا ردقلاب سانلا ةماع دنع دجوت

 . يماستلا

 معنملا دبع .د ةمجرت «ةراضحلاو برحلا .«ديورف دنومجيس
 ,55- 5١82ص ء(ما1لا/ /ه1781/ «ءةرهاقلا) « ينفحلا

 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 موهفمب ةلص ىلع تناك نإو ؛يلمعلا اهموهفم

 نكمُت يتلا ةيباجيإلا ةلزعلا نم ٌعون اهنكل ««ةلزعلا»
 ةهجولا هلاعفأ هيجوتو «هزئارغ ىلع ةرطيسلا نم ناسنإلا
 عقاولاو «يماستلا نيب ةّيبلس ةلص دجوت الف .ةيماستملا

 اههيجوتو سفنلا زئارغب مكحتلا َّنأ لب «ءيجراخلا

 يجراخلا عقاولاب مككحتلا «ةرصتخم ةرابعب «ينعي
 . هرييسنو

 َّنإو هسفن عم هقدص نم عون هتاذل ناسنإلا ةفرعمو

 . تاذلل اءاردزإ تاذلا ةقيقح كاردإ يف

 ناسنإلا ةفرعم ْتّْلق امْلُك : تراكيد فوسليفلا لوقي
 هسفنل ناسنإلا ةفرعم َّنأ كلذ .ًاءايربك دادزإ هسفنب

 صئاقنو .هبويع نم هسفن يفام كردي هلعجت

 ناسنإلا ةفرعمو .سانلا ىلع ربكتسي الو «عضاوتيف

 ْنأ ديري امك ال) ءاهتقيقح ىلع هسفن فرعي هلعجت هسفنل

 الو «قافن الو «قيوزت الب ةيراع اهفرعي «(سانلا مهوُي
 . "”عادخ

 نم ةفينع ةلحرم دعب ألإ ىتأتت ال سفنلا ةفرعم َّنِ
 «قيمعلا لمأتلا تادودرم نم ثعبنملا يتاذلا عارصلا

 . (ةلزعلا) كلذ لك عبنمو

 ةلزعلا نع فلتخت يباجيإلا اهبناجب (ةلزعلا)و

 . اهيفنل ةينيدلا صوصنلا تءاج يتلا «ةينابهرلا» ةيبلسلا

 ىنعمب)  ةلزعلا قيرط نييناحورلا ضعب ذختا دقل

 ةّيسفنلا ةضايرلا ىلإ هجوتلاو «نيرخآلا نع عاطقنالا

 نم ةاجنلل اببس  (ةفينعلا ةدهاجملاب نتفلا نم صلختلل

 ال يدارفنالا عاطقنالا اذهو .اهباعصو ءايندلا نحم

 ديعبلا ىدملا ىلع ةلزعلا هنم ديرأ اذإ عقاولا عم مئالتي

 دكؤت صوصن كانه .«ةلزعلا لجأ نم ةلزعلا» ىنعمب

 نم راثكإلاب عاطقنإلا وأ « الشم  فاكتعإلا ىلع
 نم عونلا اذه َّنأ الإ ؛ةلَضَفُملا يلايللا ءايحإ وأ «لفاونلا

 ينعت لب .نيرخآلا نع درفلا لصف ينعت ال ةلزعلا

 سوقطلا ةسرامم لالخ نم سفنلا بيذهت ىلع ديكأتلا

 )١( ؛«ةيرظنلا قالخألا «ءنمحرلا دبع .د ؛يودب ص7١7.



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 ىلع ريثأتلا نم اهنيكمتل وأ «نيرخآلا يف اهريثأتل ةيدابعلا
 ْ .نيرخآلا

 ةدئاف ىلع دكؤي ام ةّيئيدحلا صوصنلا ضعب ىف َّنِإ

 يف رصحنت يهو ءاهدئاوف ىلع ديكأتلاو «ةلزُلاب مازتلإلا
 .سفنألاو قافآلا ىف ةّيلمأتلا ةفرعملا ةميق نم روطتلا

 .ءارهألا هذلعت لال نم بقيششملا ىئاذلا عارصلا ذبنو

 : يلي اميف ةدئافلا رصحنت كلذبو .اهنيابتو «تابغرلاو

 . هللا ةاجانمو «ةدابعلاب سانئتسالا-١

 نطابلا ةيفصتو «قالخألا لئاذر نم صلختلا ١

 . اهنم

 نأ :اهنم ةلزعلا ىلع تحن صوصن تدرو دقو

 .ةظعوم ةمئألا ضعب نم بلط يخركلا فورعم دهازلا

 . مهنم ٌتفرع ْنَم ٌركنأو .كفراعم للقأ :هل لاقف

 عضوملا الول :لاق هّنأ نيقداصلا ضعب نع يورو

 ال لبج سأر ىلع نوكأ ْنأ ينّرسل هيف هللا ينعضو يذلا

 .2'”توملا ينيتأي ىتح ينوفرعي الو «سانلا فرعأ

 :ةينمسلج نيغ نوكت نأ نكسي' ةلرغلا نأ ىلغ

 اهنع ٌرّبعُي ام ىهو  (ءاوزنألاب نيرخآلا نع داعتبالا)

 اهُّشيعي يتلا «ةيندبلا ال ةيبلقلا ةلزعلا وأ «ةيحورلا ةلزعلاب
 درغلا نيب قفاوتلا مدع ببسب نيدرفنم دارفألا ضعب

 - ةحودمم يهو .كولسلاو ركفلا يبناج يف نيرخآلاو

 ءاوتحال اهنع جراخلاو «تاذلل ةبقارم ةيلمعك  العف

 ءاهيلع بلغتلل مهتوقو مهفعض طاقن ديدحتو «نيرخآلا

 .اهرييغت وأ

 «سانلا فرع دبعل ىبوط :ددصلا اذه يف ليق

 يف هرفرعف «هبلقب مهبحاصي ملو «هندبب مهبحاصف
 .نطابلا يف مهفرعو ءرهاظلا

 وأ «لوألا عونلا نم ثناكأ ًءاوس  ةلزعلا ةميقو

 نم لزتعملل ٌدب الف ةيملعلا تالهؤملاب ددحتت - ىناثلا

 أي ةلوزملا نإ»: لق ةقو ٠ هيلع وهب يذلا كلشتللا نق ملدلا

 ءفجنلا) ءريبش داوج :هققد «قالخألا ءهللا دبع ءربش )١(

 .١٠١١1ص ء(ماقالا

 اناددل

 ءاهنيع هنع ءىبنت امك  دهزلاو ملعلا - نم اهيف دب

 ءاز  نودبو ؛ةلذ ملعلا نيع نردب ةلزعلاف .اهؤازو

 لهاجلاف .-'”ةزع لهجلا مال  نودبو «ةّلع دهزلا
 . ةلزعلا هل قيلت ال

 ةيحورلا بناوجلا ةيمنت

 ةيويندلا «ضارعألا» ةلأسم ينيمخلا مامإلا جلاع

 اهتقاط مالسإلا ةيناحور نم ةدمتسم ةيقالخأ ةجلاعم

 .اهميهافمو

 :ةثيطخ ٌلُك سأر يه يتلا ايندلا ّبُح نم رَّذَح ١

 «نآلا ملاعلا نم ًامسق نولعشي نيذلا كئلوأ»

 نتفلا َنوقمّمعيو ؛هيف ةجَجأتملا رانلا ىف نوخفنيو

 «بوعشلا ىلع ةرطيسلل نوقباستي امّنِإ «تابارطضإلاو
 ةفيعضلا لودلا ءاقباو ءاهتاريخ بهنو ءاهتاورث عالتباو

 يف ًابرح موي ّلك نوريثي مهف «مهذوفن تحت ةفّلختملا
 ريرحتل ةراتف .ةعاذخ نيوانع تحت ملاعلا نم ةيواز

 نع عافدلل ىرخأو «ةيداصتقإلا ةيمنتلل ًةراتو «بوعش
 نوفذقي تاراعشلا هذه ءارو رتستلابو .لالقتسالا

 . ةفعضتسملا بوعشلا سوؤر قوف لبانقلا نييالم

 ءايندلا لهأ قطنم بسحب ةرّربم بورحلا هذه
 اميف مكتافالتخاو متنأ 'مكبورح» اّمأ ؛ ةثّولملا مهلوقعو

 اذإ اننأل ؛ءالؤه قطنم ىلع ىتح ةرربم ريغ يهف مكنيب

 ديرن :نولوقيس مهْنإف ؟نوبراحتتو نوعزانتت َّمِل مهانلأس
 اذإ ٌنكلو ءانذوفنل اهعضخنو «ةينالفلا ةلودلا لتحن ْنأ

 اذامف «ءيش يأ ىلعو «نوعزانتت ّمِل متنأ متلئُس

 اذه قحتسي ءيش ايندلا نم مكل سيل هْنِإ ؟نوبيجتس
 . 92(فالتخالا

 :ةرخآلاب َركذ ” 

 لهأ ّنِإ .تاعازنلاو .تاموصخلل ناكم منهج يف»

 مكعارصب متنأو «ضعبب مهضعب مهرفاظأ َنوبشني منهج

 )١( ءقالخألا ص١77.

 ."؟ص ءربكألا داهجلا (؟)



 ؟0

 ءمنهج وحن نوُريست امّنِإ اهيلع مكبلاكتو ءايندلا ىلع

 . '”0اهيف مكعقاوم نوذخأتو

 اذه ًاربتعم ؛هبرب دبعلا ٌدْشَت (ءاعدلا) ةرطنق لعج " 

 ىلإ عاطقنإلا وحن سفنلا لصوت ةليسو يحورلا حالسلا
 : هللا

 ضيورت ىلإ جاتحي لب ءةطاسبب عاطقنإلا لصحب ال»
 «ةسرامملاو ةماقتسإلاو دهجلا لذب ىلإو ءسفنلل

 ام ّلُك نع عطقني ْنأ ناسنإلا عسوب نوكي ال كلذ نودبو
 1و هنافيس#لا وتم

 تايوتسم ٌلكو «ةليلجلا ةيناميإلا تافصلا ّلك َّنِإ»
 ْنَمو «هناحبس هللا ىلإ عاطقنالا يف نمكت ةيقارلا ىوقتلا

 ةمق غلب دقف ةلحرملا هذه ىلإ لوصولا نم نكمتي
 . ”7”(ةداعسلا

 ةاجانملا» نع ينيمخلا مامإلا ثيدح نِإف هيلعو

 يف ًاناكم لتحي ةربتعُملا ديناسألا يف ةيورملا  «ةينابعشلا

 هتيلعاف نم مغرلاب ءاعدلا نأ ىلإ راشأ دقف .هتارضاحم

 ساسأ ىلع سفنلا يف نماكلا ينادجولا بناجلا كيرحتب

 ةيدئاقعلا لئاسملا نم ريثك نايبل مدخّتسأ ُهّنإف ؛ ةفطاعلا

 . اضيأ ةيوبرتلاو

 ًاريثك نوحضوي ةمئألا ناك :ينيمخلا مامإلا لوقي

 فلتخي ءاعدلا بولسا «ةيعدألا ةطساوب لئاسملا نم

 نابل اهنوليعتيت اوناك ىلا ىرقالا :تيلاسألا نع اريثك

 لئاسملا لكو ةيديقعلاو ةيناميإلا لئاسملاو .ماكحألا

 يف اهنونّيبي اوناك هناحبس هللا ةفرعمب ةطبترملا ةقيقدلا
 يعدل هذه أرقن ْنأ فسؤملا نم .اهبولسأبو ةيعدألا

 «ةقيقد ناعم نم هلمحت اميف لمأتن ْنأ نود اهيلع ٌرمنو

 . '؟”«اولوقي ْنأ ةمئألا ءالؤه ديري اذام فرعن ْنأ نودو

 جذومنك ةينابعشلا ةاجانملا نم ًةرقف ضرعي مث

 .7هص ءربكألا داهجلا )١(

 .408ص ءم .ن ()

 .45 ص ءًاضيأ (؟)

 .غغص ءربكألا داهجلا (:)

 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 :نيقيمعلا قارغتسالاو .لمأتلل

 «كيلإ عاطقنإلا لامك يل ْبَه يهلإ»

 «كيلإ اهرظن ءايضب انبولق راصبأ زنأو

 ءرونلا َبُحُح بولقلا راصبأ قرخت ىتح

 «ةمظعلا ندعم ىلإ لصتف

 قلن هيب ةيلعم حاورأ كيضتو

 ةيلمعلا ةمكحلا

 ؛ربكألا داهجلا» تارضاحم يف ينيمخلا مامإلا َدَكأ

 ءرشلاو ريخلل ةرسفملا "ةيلمعلا ةمكحلا» عوضوم ىلع
 دعاوق عومجم يهو ««ةقلطملا قالخألا» لباقت يتلا

 اًملو .ناكمو نامز لكل حلصت يتلا ةتباثلا كولسلا

 ةّيلك مالسإلا اهب ءاج يتلا ةيقالخألا بناوجلا تناك

 بناجلا ىلع تارضاحملا هذه يف زيكرتلا ناك ةماعو

 تارّوصتلاو «ميهافملا نم عفدنملا (يكولسلا) يقيبطتلا
 . "7ةينهذلا

 رظنلا تفلُت يتلا ةّيسحلا ةلثمألا داريإ ىلع َدَكأ امك

 ىلإ يتاذلا ماظنلا بلقو «يقالخألا (فقوملا) وحن

 ايروعش الثمت «ةركفلا» لّثمت ىلع دنتسي ديدج ماظن

 قالخألا يف ةيسيئرلا يناعملا ىلع ملكتي امدنع وهف

 نع هثيدح يفف .دهاوشلا نم ةصاخ عاونأ ىلإ ردابُي
 «نظلا ةءاسإ ءدسحلا .ةبيغلا) ةيتاذلا ضارمألا

 ضرملا «نيضرم نيب زّيمُي (ربكتلا ءرورغلا «ةينانألا

 .ملألاب بوحصملا ريغ ضرملاو .ملأب بوحصملا
 : لوقيف

 ؛ ملؤم ريغ ضرمب ىلتبُي ال ْنأ ناسنإلا ةداعس نم»

 ىلع لمتشم ماع امهدحأ :نيمسق ىلإ مسقنت ةيلمعلا ةمكحلا )١(

 قيبطت ىلع لمتشم صاخ رخآلاو «ءةيلكلا كولسلا ءىدابم

 عامجو . ةيناسنإلا ةايحلا ىحاون فلتخم ىف ءىدابملا هذه

 يف نئاك وهام فصو ال «نوكي ْنأ بجي ام ديدحت هلك كلذ

 .(8١06ص .35ج .يفسلفلا مجعملا ) . عقاولا



 ينيمخلا مامإلا ركف يف يقالخألا بناجلا

 تحت اهّبحاص عفدني ملألا اهبحاصي يتلا ضارمألا َّنِ

 وأ ٠ بيبطلا ةدايع ىلإ بهذيف «ةجلاعملل هروعش ةأطو

 هقفارُي ال يذلا ضرملا اّمأ .ةجلاعملل ىفشتسملا ىلإ

 رطخ هّنإف رثؤملا ههوجوب ناسنإلا سحي الو ؛ملألا

 نادل تاود دعب الاذن ةايتالا هيك لو ادع

 . ')(ةجلاعملا ةلاحتساو

 . يناثلا مسقلا نم ةيتاذلا ضارمألا لعجي مث

 تناك ول ذِإ ليبقلا اذه نم ةيسفنلا ضارمألاو»

 ىلإ هتعفدو «باصملا ٍتكّرحل رشابملا ملألاب ةبوحصم

 مغر ضارمألا هذه تماد ام لعفن اذام ْنكلو ءاهتجلاعم

 .«ملألا اهُبحاصُي ال اهتروطخ

 لب بسحف ملألا نع َةدَّرجُم ضارمألا هذه نكت مل

 َّنأل ؛ينيمخلا مامإلا لوقي امك  '"”ةذللاب ةبوحصم اهّنأ

 200جم (ةقّوّشم سلاجم ةميمنلاو ؛َةبيغلا سلاجيملا

 نم  مامإلا رظن نم  ةعبان ضارمألا هذه تناك اّملو

 حبصُيس ةباجتسإلا َرثأ َّنإف ءايندلا ّبحو .سفنلا ٍتُح

 ءاملا برش ىلع لبقي يذلا ناشطعلا َّنِإ» ًاقمعو ّةذل رثكأ

 نم سمن رخآ ىلإ ةذللاب ٌرعشي لظي هنكل «قنتخي دق

 , ؟؟7(هسافنأ

 .حلاصلا لمعلا ةرورض ىلع دكؤي امدنع وهو

 .ملسملا نيب ةقيثو ةلصلا لعجي .«نطابلا بيذهتو

 نإ هلوقب كلذل ًالثم برضيو .ةلاسرلا بحاصو

 هّنإف ءكل ًامداخ ناك ول ىتح كب طبتري يذلا صخشلا

 . ؛ًائيشم المع بكترا اذإ كّلِجخي

 بحاصو .ءملسملا نيب ةقالعلا نع فشكي اذهو

 سمي كلذ َّنإف ًاحيبق المع متبكترا اذإ مكنإف» ةلاسرلا

 . '””«ميمصلاب ةيمالسإلا ةلاسرلاو «(ص)لوسرلا

 هللاب ناميإلا ةقيقح نأ ىلع ينيمخلا مامإلا دكؤي امك

 .58ص هربكألا داهجلا )١(

 .”8ص هءربكألا داهجلا (؟)

 .59ص ءم .ن (5)

 .519ص ءاضيأ (:)
 .ه” ص ضيأ )2(

١ 

 كلذ برقيو .هتيشخ ىلإ دوقت يتلا هتفرعم بجوتسي
 بنذ باكترا نع عنتمي ناسنإلا نأ هدافم يسح لاثمب

 ببسب هرمأ فشك نم عنتميف هّبقارُي زّيمم لفط دوجول
 دقتعملا ناسنإلا لعجي امم .لفطلا اذه دوجوب هناميإ

 ْنأ ةيشخ هكولسو هلامعأل ًابقارم هروضحو هللا دوجوب

 . "'”عرولا يفاني هنم لعف ردصي

 ءاملعلا ةريس نم سورد

 .هتايورم ىلع هئثيداحأ يف ينيمخلا مامإلا َرّكر

 (- ةيوبرتلاو ةينيدلا تاّيصخشلا صوصخب - هتاعومسمو

 هثيدح ضرعم يف وهو كلذ نمف ؛اهنم ًامسق َلقنو
 :هلوق كولسلاو قالخألا مولع ةسارد ةرورض نع

 هقفلا يف ذاتسأ وهو «يراصنألا خيشلا َّنأ ًارارم ٌتعمس

 ملع سردم دي ىلع سردي ناك ءلوصألاو
 ,'"'”قالخألا

 ديسلا سلجم ىلإ بهذي يسوطلا خيشلا ناك امك

 عم ؛هرمع نم نيسمخلاو ةيناثلا ىتح ذيملتك ىضترملا
 ىتح «نيثالثلاو نيرشعلا نيب ام هتافلؤم ضعب ّبتك هنأ
 هذه يف ءروهشم باتك وهو ««بيذهتلا) بتك هّنِإ لبق
 . "”«َنسلا

 اذإ» هنأ هتذمالت ٌركذ امدعب  هذيتاسأ دحأ نع َلقنو

 نكلو ءًاملاع َحبصُي ْنأ ناكمإلابف «بعتو مكدحأ سرد

 ملاعلا نيب ريبك قرف دجوي هنأ اوملعت ْنأ يغبني

 َحبصُت ْنأ لهسلا نم نولوقي» لوقي ناك هَّنِإ - «بذهملاو

 اذه ْنكلو ءًاناسنإ ٌحبصُت ْنأ بعصلا نم ْنكلو ءًاملاع

 ءاملاع َمبصُت نأ بعصلا نم :لاقُي نأ يغبني ءأطخ

 .؟”«ًاناسنإ َحبصُت ْنأ ليحتسملا نمو

 خيراتلا بلق ديهشلا
 ةمألا ةيبرت يف ينيمخلا مامإلا دوهج لالخ نمو

 .”7”ص ءربكألا داهجلا )١(

 .7؟ص ءربكألا داهجلا )١(

 .١5ص ءم .ن (

 ١. ١ص ءًاضيأ (:)



 "مه

 ُتبستكا يتلا ميهافملا حيحصت ىلإ ىعس هنإف ؛ًايقالخأ

 انو «:ةردلسملا انهباؤع تلا ةنينزألا رجع ايبليت امباط

 نبل يللا ليج نسال 2 كابو" قفل وم: نناغ
 . باجيإلا ةلحرم

 يف ايلعلا لثُملا ميطحت نم كلذ سملن ْنأ نكميو

 هطّبرو ؛««ينيمخلا مامإلا هانب يذلا) ديدجلا ناسنإلا رظن

 يف «ةداهشلا» موهفم رهظي اك .قلطُملا ىلعألا لئملاب

 ةيمالسإلا ميهافملا يف ةرادصلا ًاذخّنم يمالسإلا هرهوج

 دنع يكرح ريغ ًاموهفم بستكا يذلا موهفملا اذه َارْيَغُم

 . نيملسملا نم ةيبلاغلا

 اكلم ار ديع نوفا نأ نيرأ وكت لك لكتتا

 . ""”«ةداهشلا ىتح هل لمعأو «مالسإلل يحض نأ دير

 «ةروثلا ناسنإ قلخ يف ينيمخلا مامإلا حجن دقو

 ٠ خيراتلل ابلق نوكيل هتايحل ازمر ةداهشلا نم ْذْخَنُْملا

 . هرصع ىلع ادهاشو

 ينيوزقلا تدوج

 يسرافلا جيلخلا رزج

 ةمدقملا

 ةورث كلتمت رزجلا كلت ضعبف .اهنم لكل ةيريصملا

 الك ثلاثلا ضعبلاو ؛ًايجيتارتسا ًاعقوم اهضعبو « ةيعيبط

 ءارمأو اهكولمو ةيقاعتملا ناريإ تاموكح تماقو

 تامجهلا كلت ةهجاومب نيعباتلا نيلوؤسملاو لحاوسلا

 قطانملا هذه نع نيمجاهملا عفدو «تابارطضالاو

 جيلخلا يف ةريثك رزج كانهو . زكرملا نع ةديعبلا

 بيرقلا يضاملا ئتحو ًامود يضاملا يف تناك يسرافلا

 مادقأ هأطت مل اهضعب نإ لب «ةنينأمطلاو نوكسلا شيعت

 سانلا نم ًاليلق ًاددع نأ وأ «بيرقلا يضاملا ىتح رشبلا

 )١( .ءربكألا داهجلا ص48١0.

 يسرافلا جيلخلا روج

 ريبك يملاع مامتهاب ئظحت مويلا اهنكل ءاهيلع اوددرت
 .اهيلع تأرط يتلا ةصاخلا فورظلا ببسب

 نأ دعب ةروهشم تحضأ (ةيسرافلا ةريزجلا) ًالثم
 ىلإ تامولعملا مدقيل يوجلا دصرلل زكرم اهيف ميقأ

 اهتاليثمو ةريزجلا هذهف .ةيرحبلا ةحالملا تاكرش عيمج
 اهدعبو ةفشلا هايم ئلإ اهراقتفال راظنألا طحم نكت مل

 نكي ملو ؛ةيلودلا ةحالملا طوطخ نعو لحاسلا نع

 نييناريإلا نيدايصلا ضعب الإ ماعلا لاوط اهيلع ددرتي
 . كمسلاو فحالسلا ديص ضرغل

 فاشتكا دعب الإ فرعت مل يتلا (ساد) ةريزج كلذك

 .مهم زكرم ىلإ تلوحتف ءاهيف طفنلا

 جيلخلا رزج ءامسأل ًاسرهف يلي اميف ركذنو

 لوح رحبن بيترتلاب اهركذن نأ لجأ نمو ؛يسرافلا

 نخدم نع ررجلاب ادب ىلزاعلا لجل طرح

 مث ءزمره قيضم نم ةبيرقلا رزجلا دجنف .جيلخلا

 ىلإ مث ءيبرغلا بونجلاو بونجلا هاجتاب كرحتن
 اذه يف عفت رزج برق رمنل يقرشلا لامشلاو لامشلا

 انرفس يهننل «يسرافلا جيلخلا لخاد وأ لوح وأ ريسملا

 .ةيلامشلا ةفضلا دنع

 :يسرافلا جيلخلا لوح ةلحر

 (زومره) ةريزج دجن يسرافلا جيلخلا لخدم دنع

 «ةريبكلا (مشق) ةريزج اهدعبو (كرال) مث ًأدج ةمهملا
 عقتو مشق نم دج ةبيرقلا ةريغصلا (ماغنه) ةريزجو

 يف رزجلا هذه لوح رثكأ تاحيضوت درونسو .اهبونج
 دجوت مشقل يبرغلا بونجلا يفو .ةلاقملا هذه ةمتاخ
 ئرغصلا بنط) ئمست ام وأ (بنطويبن)و (بنط) :رزج

 . (ئسوم وبأ) ةريزجو (ورام بنطو

 ئلعو «ناريإل ةيبرغلا ةناتسبلا سأر بونج يفو
 (رورف ويبن)و «رورف) :رزج دجوت ةبيرقو ةديعب لصاوف

 ىلإ دوعت يسرافلا جيلخلا لوح رورمللو .(«يّرس)و

 قيضمل يبونجلا مسقلا يف عقاولا (مدتسم سأر)
 لكوت)و (ولجك)و (مدنسم) :رزج كانه دجنف .زومره

 وأ نك)و (بغ)و (اهتانبو ةمالس)و (ديشر وبأ وأ



 (يرايقلاول نأ يواسلازو (تسلازو ريس عازر ا ليخلا
 (ةريزجلا ةبق)و (تليا در وأ ءارمحلا ةريزجلا)و

 يلو

 سأر) ئلإ لصن ًابونج هجوتلاب رارمتسالا عمو
 (ءارمخلا) :رزج فداصنف ءنامع ةفض دنع (ةميخلا

 ةقراشلا ةفض روبع دعبو .(نامجع)و (نيويقلا مأ)و

 :رزج فداصنف يبرغلا بونجلا وحن انريس لمكن
 (نيطبلا روخ)و (يبظ وبأ)و (داهف)و (ةديرف)و (هزوفنح)
 :(رطنق)و (ييزاجملا ماذو (ينيرحبلا رأ يتارحجبلا)و

 ابيرقت رتم وليك ةئام دعُب ئلعو كلذ نم لامشلا ئلإو
 جيلخلا طسو يف عقت يتلا (راون وبأ) ةريزج كانه

 . اهترايزل قفون ال دق اهدعبلو ؛ًابيرقت يسرافلا

 جيلخلا بونج برغ وحن كانه نم انتلحر لمكنو
 رزجلا يهو رحبلا تانبو ميسبلا رزج فداصنف يسرافلا

 مأ)و (ةحالص)و (ضيبألا وبأ)و (يلالسلا) :ةيلاتلا

 (يبرعلا مزب)و (ةميف)و (اًربملا تالح)و (ميمعلا
 مأ)و (اشانلا)و (ربايلا)و (ةلغدلا)و (رامحلا)و (ةيرمن)و

 (ديشرلا)و (طوبنصلا)و (سايلا)و (شيعلا)و (رصقلا
 .(اطينلا)و (بطحلا مأ)و (ةيلمحملا)و (تاسايلا رزج)و

 لصاوف ئلعو اهانركذ يتلا رزجلا لامش ىلإو

 (ساد)و (نينرقلا)و (اقرزلا) :رزج دجن ةفلتخم

 نهر (لولاج)و (ةيلد)و (اوارؤكت)و (ةتيدلؤ (ةكورأ)و
 ةيبونجلا ةفضلا دنع رتموليك (140) ةفاسم ئلع عقت
 . يسرافلا جيلخلل

 (نكرلا سأر)و (برشم سأر) نيب انقيرط رمتسيو
 اذه انقيرط يف دجنف .رطق لحاس دنع لامشلا هاجتاب

 (يانق)و (تاجيرف)و (نيطلا تامايم) :رزج

 (ةيريشبلا)و (تحسال)و (تامجاهم)و (بيساكم)و

 . (ايلعلا)و (ةيلفسلا)و

 لصنف «برغلا نحن كرحتن رطق ءوتن روبع دعبو
 (قرحم)و (نيرحبلا) : يهو نيرحبلا رزج عمجم ىلإ

 (ةقروأ اكر)و (حلاص ينب)و (رتس ةياس)و (ةفيصخ)و

 .(لوحلا)و (موزأ)و (نيشوب)و (ناسعنلا مأ)و (فيلك)و
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 (راوه) ةريزج كانه (اولش وأ ىولس) جيلخ يفو

 (ربنع) :يهواهب ةطيحملا رزجلا ةعومجمو

 .(ةيونخز)و

 سأر)و (بكاوكلا سأر) نيب انرفس لمكنو

 «يبرغلا لامشلا هاجتاب (ءاسحإلا) فافض دنع (ضرألا

 (ةنيطبلا)و (يلع وبأ)و «توراث) :ةيلاتلا رزجلا ربعنف
 .(اصقملا)و (ةيملسم)و (هايح)و (ةديرج)و

 وبأ) ةريزج نم يقرشلا لامشلا هاجتاب انلخد اذإو

 (نئارق) :يه لحاسلا نع ةديعب رزج ةدع ظحالن (يلع

 .(ةيسرافلا)و (ةيبرعلا)و (ضوقروح)و (ناريق)و

 لحاسلاو يلع وبأ ةريزج نع دعبت ةيسرافلا ةريزجلاو

 . رتموليك ةئام ةفاسم اهل رواجملا
 انرفس لمكنو .ءاسحإلا لحاس نلإ دوعن امدنعو

 (مدارملا مأ) :ةيلاتلا رزجلا دجن يبرغلا لامشلا وحن

 . (ربوكلا)و (وراق)و

 رزجلا ىرن تيوكلا جيلخ نم بارتقالا عمو
 (غنشم)و (يهابلا سأر)و (ةصوأ)و (ةكليفلا) : ةيلاتلا

 .(نيرك)و (لمنلا مأ)و

 :رزجلا فداصنف (برعلا طش) بصم وحن هجتنو

 . (ماشه)و (ةبرو)و (نايبوب)

 (نادابآ) برقو يسرافلا جيلخلا لامش ءاهتنا دنعو

 (ةنوب)و (خوبلص خيش وأ خوبلص جاح) :رزجلا دجن

 (وكراخ) :رزجلا دجن (هوك بيش) لحاس مامأو (اراد)و

 (وليخن)و (نيربج)و (دعس خيش)و (قرحم)و (كراخ)و

 (بيعش خيش وأ ناوال)و (مركلا مأ)و (اليسلا مأ)و

 (شيق وأ شيك) ةريزج ًاريخأو..(يباردنه)و (روتش)و

 . يسرافلا جيلخلا لوح انرفس اهب متتخن ثيح

 لوانتن «يسرافلا جيلخلا رزج ءامسأ انركذ نأ دعبو

 اهعقومو ةماهلا ةيناريإلا رزجلا ضعبل رصتخملا خيراتلا
 :اهتايصوصخ رئاسو يفارغجلا

 :زومره ةريزج ١-

 دقو ؛مدقلا ذنم ًادج ةفورعم «ًاضيأ رمره بتكتو
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 رشع ثلاثلا «يرجهلا عباسلا نرقلا ذنم يقرلا تدهش

 زومره ريمأ ماق (م 177١ -ه579494) ماع يفف .يداليملا

 نينرقل زمره ةريزج تناكو «نيرحبلاو شيك لالتحاب
 .يسرافلا جيلخلا ةراجتل اقوس

 نم عمج هجوت ناريإ ىلع برعلا ءاليتسا دعب
 )١0( ةدم اهيف اوماقأو «ةريزجلا هذه نلإ نييتشدارزلا

 .دنهلا ىلإ اهنم اوهجوت مث ءًاماع

 زمره ةريزج دصق (ولوبوكرام) فورعملا ةلاحرلا

 ةرتفلا كلت لالخو (م 17  هال) نرقلا ةياهن يف نيترم

 .زمره ةريزج ضرأ ئلع ةديدجلا زومره ةنيدم تينب
 امدنعو .نامزلا نم نيئرق لاوط ةروهشم ةنيدم تناكو

 هماوق شيج اهيف ناك ءاهيلع مهموجه لاغتربلا نش

 . لجر فلأ ()

 ءاهيف مهتعلق ءانبب نويلاغتربلا أدب (م1901) ماع

 ةدايقب ةعلقلا هذه نوينامثعلا رصاح (م0٠1650) ماع يفو

 اوحلفي مل مهنكل رهش ةدمل راصحلا رمتساو (كيبريب)
 .اهماحتقا يف

 ررحي نأ ريبكلا سابع كلملا عاطتسا (م1575؟) ماع

 ارحل نكل «ىلافمربلا لالعخالا نم (زوهرش)

 تضقو ةرمدم اهتلعج ةبيدتلا تقحلا يتلا رئاسخلاو

 ةيرق ىوس ةريبكلا ةنيدملا كلت نم قبي مل ثيحب .اهيلع
 )١5٠١( نع ءاتشلا يف ايلاح اهناكس ديزي ال ةريغص

 يفو .حلملاو رمحألا بارتلا جاتنإ يف نولمعي ةمسن

 « ليطتسم يواضيب ةريزجلا لكش . مهددع لقي فيصلا

 لالت اهحطس يطغت .ارتموليك (7,0 )0,5  نيب اهضرع

 لبج اهطسو يفو ءأرتم (41) ىوتسم ئلإ مفترت

 زومره وجو .ًارتم )11١( غلبي هيف عافترا ئلعأ يرخص
 لصف لالخ الإ رطملا دهشت الو (سابع ردنب) نم لضفأ

 . ءاتشلا

 كرامجلاك ةيموكح تارادإ ةريزجلا يف دجاوتت

 اهيفو «ئرخأ ةيمسر رئاودو دودحلا ةطرشو ديربلاو
 فيصلا لصف ىف رحلا ةدشلو .ةدحاو ةيئادتبا ةسردم

 نيف نقب كفر (هنارك)و (يناقيم) ىللا لادتعلا اهرداك

 يسرافلا جبلخلا رزج

 .ةمسن )7/١٠١( ئوس ةريزجلا

 دهع يف تميقأ دق تناك ةميدقلا زومره ةنيدم
 .ةيلاغتربلا ةعلقلا برق عقت ةبرخ نآلا يهو (ريشدرأ)

 مئاق دجسمل تناك ةرانم ةريزجلا بونج يف دجوتو

 . كانه

 بونجلا يف زمره ةريزج لحاوس :لحاوسلا
 بعصي «ةداح تاعافترا اهيف «نامع رحب ةهجل يقرشلا

 يف .جاومألا عافترا دنع ةرطخ- حبصتو ءاهنم بارتقالا

 ضفخنم لحاسلا ةريزجلل يبرغلا يلامشلا مسقلا

 حبصي ًادحاو ًارتموليك دعُب ئلع .رحبلا ئلإ جردتمو
 يتلا نفسلا عيطتست كلذل ءارتم )5  ١7( ءاملا قمع

 دعب ىلع وسرت نأ نط )٠١8٠٠١( اهتلومح غلبت
 . ةريزجلا نم ًادحاو ًارتموليك

 نكامأ كانه نكل ؛ءانيمل ئنبم ةريزجلا يف سيل
 ئلإو «سابع ردنب ىلإ هجوتلل سانلا اهنم قلطني ةددحم
 ريغص امهدحأ نيفيصر كانه (ناك) لباقم يفو . بانيم

 نفسلاو قراوزلل ئسرمك نالمعتسي ريبك رخآلاو
 .ةريغضلا

 روخص دجوت يفرشلا بونجلاو يبرغلا لامشلا يف
 رورملا ديجي ال ؛«ءاملا تحت راتمأ (7" - 7) قمع ئلع

 لحاوس دنع .نويلحملا قراوزلا باحصأ الإ اهربع

 . كامسألا نم عاونأ ةدع ديص نكمي ةريزجلا

 ريهشلا يلاغتربلا راحبلا ماق :ةيلاغتربلا ةعلقلا

 ةريزج لتحا مث «ةيدنهلا لحاوسلا لالتحاب (كركوبلا)

 ناريإ بونج ئناوم نم ةيناريإلا ةراجتلا هجويل زومره

 .لاغتربلا ةراجتل ةيرحبلا ةكرجلا ةلوهس نمؤيلو «هوحن
 ام هزومره ةنيدم برق ةريزجلا لامش يف ةعلق ئنب مث
 .ةمئاق اهاياقب تلاز

 نم برقلاب ريست ةيغارشلا نفسلا تناك املو
 ةبقارمب اهلهأل حمسي لكشب ةعلقلا تينب دقف «لحاسلا

 . لحاسلاو زومره نيب ةلقنتملا نفسلا عيمج ةكرح
 ًارتم )١1( ةفاسم عفترت جاربأ ةعبرأ نم ةعلقلا نوكتتو

 ءارتم (",6) ةدعاقلا دنع ناردجلا ضرع «ضرألا نع



 يسرافلا جيلخلا رزج

 .ًارتم )١١١( ةعبرألا اهعالضأ نم علض لك لوطو

 «صخش يفلأل عستت ٍنابم ةدع كانه ةعلقلا لخاد

 شيعلا نم اونكمتيل «نييبوروألا ةحار نمؤتل تينب دقو
 ةدع ةعلقلا لخاد تميقأو . فيصلا ظيق لالخ ىتح اهيف

 فصق مامأ ًاعينمو ءًادراب ءاملا ظفحت ءهايملل نزاخم

 للع ةطقاستملا راطمألا نم اهؤام نمؤيو «ةيعفدملا

 لومحم ءامب دفرت اميف «ءاتشلا لالخ ينابملا حوطس

 . ىرخأ نكامأ نم نفسلاب

 تميقأ يتلا عالقلا لضفأ نم ةعلقلا هذه دعتو

 اهلالخ نمو .ًاماع نيثالث ةدم اهؤانب رمتساو ؛كاذنآ

 جيلخلا لحاوس ىلع اولوتسي نأ نويلاغتربلا عاطتسا

 دحأل اوحمسي نأ نود ء«ًاماع )١١0( ةدمل يسرافلا

 ةيزغت ةماعلا انهت وسرد كة ب كلنا ناس وودمن دوع
 .ةيناريإلا لحاوسلا دنع ةجئار تناك يتلا ةراجتلا ةيمهأ

 اذه فرع :(رقودلا ديسكوأ) رمحألا بارتلا مجنم

 برعلا ناكو «مدقلا ذنم زومره ةريزج يف مجنملا

 نفسلاو نداعملاو باشخألا ىلط ىف هنم نوديفتسي

 وأ مجنملا اذه ةيمهأ ةريتور.كند نيكو ةسمفألاو

 غلبت ثيح هئافصو لقنلاو جارختسالا ةلوهس نم علقملا

 .(/45 -557) هزيكرت ةبسن

 ةرشق رفح دعبف أدج ةلهس جارختسالا ةقيرط

 بارتلا ةلبرغ متتف .ديسكوألا زربي ةيبارتلا ضرألا

 نفس ىلإ مث تاعدوتسملا ىلإ لقني مث ؛هنحطو رمحألا
 لك جرختسي نأ لماع لك عيطتسيو .ريدصتلل لقنلا

 تاونس ةدع لبق ام ىتح ناكو .بارتلا نم أنط مايأ ةثالث

 عفترا دقف يلاحلا نمثلا امأ .نيتريلب هنم نط لك عابي

 نط )1٠٠١( جارختسا متي ناك ماوعأ ةدع لبق .ًاريثك

 رمتسا اذإ ةيلاحلا تاريدقتلا بسحو .ءردصيو ايونس

 ماع ةئام ىتح رمتسيسف «يلاحلا لدعملاب جارختسالا

 . مداق

 «ًاعفن علاقملا رثكأ نم دعي اذه رمحألا بارتلا علقم

 ةريزج يف دجوتو «.دهج يأ نود ةمج دئاوع مدقيو

 (700) ًايونس اهنم جرختسي ءًاضيأ حلم علاقم زومره

 ؟/

 دالبلا داصتقال ةريبك ةمدخ ةريزجلا هذه مدقتو .نط

 . برحلا

 :كرال ةريزج - 5

 اهضرعو (ملك )١١ اهلوط «لكشلا ةيواضيب ةريزج

 ةريزج نم ًارتموليك )١1( دعب ئلع عقتو (ملك /,5)
 (10)و «زومره ةريزج نم ًارتموليك (١1)و ءمشق
 نم ةيقاب راثآ اهيف دجوتو . سابع ردنب نم ًارتموليك
 تسيلو ؛يلبج ةريزجلا حطس .نييلاغتربلاو نييدنلوهلا

 لامشلاو لامشلا ةيحان الإ ةحطسمو ةلهس لحاوس اهيف

 «ةيرخص اهلابجو .ًاقيض لحاسلا نوكي ثيح يقرشلا
 يذلا دبحولا ناكملا .أرتم (190) عفترت اهممق ئلعأ

 (يئارم سأر) وه لحاسلا دنع هنم بارتقالا نكمي

 رتم (400) دعب ئلع أرتم )7١ -١5( قمعلا غلبي ثيح
 نينريغيص نيلحم ةريزجلا لخاد دعربو «لعاسلا نع
 ًابيرقت ةمسن )٠١٠١( اهنطقت (بايث) ئلوألا نيتنوكسم

 (الاب هوك) ةيناثلاو .ةيسرافلا نم ةقتشم ةصاخ ةغل مهلو

 ملكتيو .ًابيرقت ًاضيأ ةمسن ةئام اهنطقتو يلاعلا لبجلا وأ

 ةريزجلا يف سيل .ةيبرعلاب ةطيلخلا ةيسرافلا ةغللا اهلهأ

 ًايموي لمحي ريفو اهديصو ءديصلل ةبسانم اهنكل «ةعارز
 . ىرخألا رزجلاو سابع ردنب ئلإ

 ةفشلا هايم نمؤتو «ليخدن ةرجش )7١١( ةريزجلا يف

 منغ سأر )66١١( اهيفو ءرابآ ةرشعو كرب ةعبرأ نم

 يلاهألا اهمدختسي حلملل نيعلقم كانهو ءًبيرقت زعامو
 ردصي ال هنكل رمحألا بارتلل علقمو «كامسألا حيلمتل

 لابجو ءزومره يف هليثم نم ةدوج لقأ وهو «ًايلاح هنم
 .ديدحلاب ةينغ ةريزجلا

 :مشق ةريزج -''

 .ًاناكس اهرثكأو ءزمره قيضم يف ةريزج ربكأ يهو
 ةيرب تاوق اوكلتما ءارمأ اهمكح دقف .لفاح خيرات اهلو

 لدت ةريزجلا هذه تابارخ اياقبو ةميدقلا نكامألا
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 ةيركسعلا ينابملاف .ًاقباس اهنارمع ئلع حوضوب

 يفابو «ديعسابو ءازوس :لثم مشق ةريزج ىف ةددعتملا
 ةريزجلا هذهل ةيركسعلا ةيمهألا ىلإ ريشت ىرخألا طاقنلا

 «يسرافلا جيلخلا رزج ربكأ نم اهنأ تبثتو يضاملا يف
 ةيداصتقالا :يحاونلا نم رزجلا مهأ دعت تناكو

 .اضيأ ةيركسعلاو ةيرادإلاو

 (جرب) وأ (هشوغ) ئمسي دجسم ةريزجلا يف دجوي

 ءانب ىلع لدت ىفوكلا طخلاب ةحول هلخاد دجوتو

 نبع ري دعسملا دنا ليو ت از ماع دولا

 يف مده دق دجسملا نأ هيف نّودو «رانلا دبعم ضاقنا

 دهع ىف ينب هلعلو «ديدش لازلز رثإ (ه 8/1

 ةريزجلا نأ ةحوللا هذه نم دافتسيو .ىناثلا ةفيلخلا

 .ًاضيأ ةيمهأ تاذ تناكو ةمالتلالا لق نوكيا كتاك

 دهع لبق تينب يتلا ةيلاغتربلا ةعلقلا راثآ اهيف ودبتو
 .ةريبك عفادمب كاذنآ تدوز دقو ريبكلا سابع كلملا

 ةفرشمو (تفال رواخ) يف ىرخأ عالق ةلسلس دجوتو
 هذه نأ ىلع لدتو (يردان) عالقب ئّمستو ءاهتقباس ئلع

 .ةيلاوتملا ةيخيراتلا دوهعلا مامتها طحم تناك ةريزجلا

 نيب حوارتي اهضرعو (ملك )١١5 مشق ةريزج لوط
 دقو (زومره باب) راوج ىلإ عقتو (ملك ”0-)
 .الوط اهدادتما ببسب ةليوطلا ةريزجلا برعلا اهاّمس

 تاذ ةيسلك لابج ةريزجلا هذهب طيحت :تاعفترملا

 داعبأب لحاسلا نع دعتبت «ةجردتم ريغو ةديدش تاعطقت

 هنع دعبت رخآلا اهضعبو لحاسلا بكاوي اهضعب «ةفلتخم

 مة دعب ىلع لابجلا هذه ئلعأ .تارتموليك ةدع

 هعافترا غلبي (شيك لبج) همسا (وديعساب) قرش ًارتموليك
 يلاهألا هيّمسي كلذل «حلملا نم لكشتيو ءأرتم (70)
 . (ةحلمملا) يأ نادكمن

 ةعطق اهنم ؛هايملا تحت روخص كانه ةريزجلا برق
 «ةريزجلا بونج حلملا علقم ةاذاحم نم أدبت ةريبك

 وحن هجوتت مث ءاهلكش عباتتل ةريزجلا عم ينحنتو
 عسوأ نكل (وديعساب) ةاذاحم ئلإ لصت ىتح لامشلا

 غلبيو «ملك )١5( ىلإ لصيل بونجلا دنع اهل دادتما

 يسرافلا جيلخلا رزج

 .ملك (555) مشق ةريزج طيحم

 تاذ مشق ةريزج لحاوس مظعم :لحاوسلا

 ىتح مشف ةريزج نم ادج ةقيمع اههايمو « سيراضت

 كلت برق لقنتلا نم نفسلا نكمتت ثيحب .ماغنه ةريزج

 نع دعتبت نأ نفسلا رطضت كلذ دعبو «لحاوسلا

 تحت روخص دوجول لءاضتي هايملا قمع نأل لحاسلا

 ةيحانلا دنع داعتبالا نم نفسلل دب الو ءهايملا حطس

 نع ًارتموليك (15- 4) ةفاسم ةريزجلل ةيبرغلا ةيبونجلا

 ةلخانبلا

 دم ئلع ةيلامشلا لحاوسلا دنع هايملا قمع لقيو

 لحاسلا نيب عقاولا قيضملا وهو (سنرالك قيضم)
 يسرافلا جيلخلل يلامشلا لحاسلاو ةريزجلل يلامشلا

 ..ةقدو رذحب اهنم ربعت تاكرحملا تاذ قراوزلا

 ء«تفاالو ءمشق «تاءوتن كانه ةريزجلل ىلامشلا

 ناتسريد ءوتن دجوي ةيبونجلا ةهجلا يفو .وديعسابو
 .ةريغصلا ليخنلا راجشأ هيطغت يذلا

 ةفصرأ ةعست ناريإل ةهجاوملا ةهجلا يف دجوتو

 «تفال .ءيهوك «ناهغرد ء.مشق : يه ةريبكو ةريغص

 وكينسب فورعملا ون ديعساب .نادكمن ءوهش .«ناروك
 ةهجاوملا ةهجلا يف دجوت امك .ةنهك يو ديعسابو -
 ةريزجل لباقملا (ناتسريد) اهمهأ ةفصرأ ةسمخ رحبلل

 ةطحم ةيملاعلا برحلا لالخ ناك ءانيملا اذه .ماغنه

 دوز دقو «ةيناطيربلا ةيندملاو ةيبرحلا نفسلا فقوتل
 امأ .رئاخذو محف عدوتسمو ةيكلسال لاصتا زكارمب

 هتراتخا يذلا (ةكراك) وهف لحاسلا اذه يف رخآلا ءانيملا

 . اهلامعأ رييستل ًازكرم طفنلا ةكرش

 لقيو «بطرو راح مشق ةريزج وج :سقطلا
 ةعارزلاو ءراهنأ اهيف دجوت ال كلذل ءراطمألا لوطه

 يتلا راطمألا هايم نم نمؤت ةفشلا هايمو ؛ةبعص اهيف
 اهيف ةدكارلا هايملاو رابآلا هايمو . تاعدوتسم يف عمجت

 رهظي يذلا (كوبب) بوركيم رثاكتل ابسانم اناكم تحضأ



 يسرافلا جيلخلا رزج

 ملؤم ضرم وهو ؛مسجلا يطغت ةليوط عقب لكش ىلع

 ضعب يف رابآلا دوجو نكل ءرهشأ ةدعل هجالع لوطيو
 رابآلا هايم نكل ءضرملا اذه نم اهلهأ ىجن ءايحألا

 .ءيشلا ضعب ةحلام كلت

 نيتلا ةرجش يلاهألا ضعب اهيمسي يتلا روللا ةرجش
 ةليمج ةرجش يهو .ةريزجلا هذه يف رشتنت يلاغتربلا

 اهلكأي ةريغص ءارمح اهرامثو «قاروألا ةريثكو ةليوطو

 لفسألا ىلإ ةرجشلا هذه ناصغأ ئلدتتو «ةريزجلا يلاهأ

 ةرجش لكشت مث «ضرألا لخاد اهقيرط قشت ىتح

 يتلا ةحاسملا دادزتو رئاكتت ةقيرطلا هذهبو «ةديدج

 . ةنيتم ةرجشلا هذه نم ةعنصملا باشخألاو .اهيطغت

 ديصك تاناويحلا ديص مشق ةريزج يف يرجيو

 يف ةيئاوه ةكرح دوجو ببسبو .نالزغلاو ةيربلا لوعولا

 .ةبوطر لقأو (سابع ردنب) نم دربأ اهّوج ّنِإف ةريزجلا
 .ةيبونج ةيلامش ءاتشلا لالخ اهيف حايرلا ةكرح نوكتو

 يرجتو .ةهج لك نم اهيلع بهتف لوصفلا يقاب يف امأ
 لهسي امم ءرزجلا يقاب لثم اهلوح رزجلاو دملا ةكرح
 . كامسألا ديص ةيلمع

 راطخأل ةضرعم ةريزجلا هذه :لزالزلا رطخ

 ةريثك لزالز عوقو ئلإ ةيخيراتلا قئاثولا ريشتو «لزالزلا
 . .اهيف

 هيل عل علقم ةزيزدملا بود يف دجرزب علاقملا
 .ريدصتلل حلصيو ءديجو ضيبأ هحلم عفترم لبج

 مهأو «ءصاصرلاو رمحألا بارتلا ةريزجلا يف دجويو
 .ةريزجلا هذه يف طفنلا دوجو هلك كلذ نم

 رثكأ ةريزجلا يف دجوت :يرادإلاو يسايسلا عضولا
 ءناهعرد ءمشق :اهمهأ «ةريغصو ةريبك ةلحم )1٠( نم

 )١6,000( يلاوح اهناكس ددعو .تفال ءوديعساب

 راحبإلاو كمسلا ديص يف مهمظعم لمعيو ءةمسن

 نط ةعسب ريبكو ريغص قروز (500)اهيفو «قراوزلاب

 مهتغلو «مالسإلا اهلهأ ةنايدو . نانطأ ةدع ىلإ دحاو

 دحلا نكل «ةبقارمو كرامج طاقن ةدع كانهو . ةيسرافلا

 ىلإ لوخدلاو وسرلا ةيناكمإل بعص رمأ بيرهتلا نم

 .اهلحاوس مظعم نم ةريزجلا

 نويعلا يف ةريزجلا يلاهأ ضارمأ رثكأ :ضرملا

 نوعاطلاو ءابولا ناكو .ًانايحأ كويبو ءايرالملاو دلجلاو
 اكلهأو يضاملا نرقلا يف مشق ةريزج يلاهأ نم الان دق

 ةيمهأ مشق ةريزج ئلوت ةيركسعلا ةيحانلا نمو

 .ةصاخ

 :(ماكنه) ماخغنه ةريزج - 0

 ةيبونجلا لحاوسلا نم ًادج ةبيرق ةريزجلا هذه
 رزج ىيقابك ةريزجلا هذه تعضخ دقو «مشق ةريزجل

 . ةفلتخملا لودلا ذوقنل ةقطنملا

 اهلوط غلبيو ءمشق ةريزج بونج ماغنه ةريزج عقت
 غلبتو ءملك )57-١( نيب اهضرع حوارتيو ىلك (9,8)

 اهلكشو ءابيرقت اعبرم ارتموليك (200) اهتحاسم

 بونجلا ىلإ يقرشلا لامشلا نم دتمت «صقان يطورخم
 . يبرغلا

 يفتلتو «سيراضت تاذ ةريزجلا هذه لحاوس

 فارطأ عيمج يف ءاملا قمعو .لهس لحاسب رحبلاب

 اهنم بارتقالا نم قراوزلا نكمتتو ؛ديج ةريزجلا
 لباقم ىقرشلا لامشلا لحاسلا دنع ةصاخ ؛ةلوهسب

 لحاسلا دنع ءاملا قمع غلبي ثيح ةديدجلا ماغنه ةلحم
 كلت نم برتقت نأ نفسلا عيطتستو ءأرتم(6١-١١)

 .ًاضيأ ةطقنلا

 اهعافترا غليو (ارتيم) يه ةريزجلا يف ةمق ئلعأ

 هايم اهلهأ مدختسيو «بطرو راح اهوج .ًارتم )1١1(

 يف .برشلا ضرغل نزاخم يف عمجت يتلا راطمألا

 اهعقوم امأ .ًاضيأ اهيف ًاعئاش كوبب ضرم ناك يضاملا

 ةريزج نع ًارتموليك (50) دعب ىلع عقت اهنإف يفارغجلا
 (00)و ءمشق ةرومعم نع ارتموليك (50)و (كرآل)

 . منغلا ةريزج نع ًارتموليك

 ماغنه : يه ءايحأ ةتس ماغنه ةريزج لخاد

 .ليق ءهشوب «يز ؛يباخملا «ةميدقلا ماغنه «ةديدجلا



 نو

 ةريزجلا ناكس .مهألا امه ةميدقلاو ةديدجلا ماغنه نكل

 ةمسن )1٠0٠0٠0( اهنطقي ًايلاح «ةمسن ( )40 ٠٠٠١

 .طقف

 نامرو تايضمحو ليخن راجشأ ماغنه ةريزج يف

 مدقتو كامسألا ديص اهيف رثكيو . ايودي رئب ءامب ئقستو

 . ةريزجلا يف فلعلا ةلقل ًاماعط ماعنألا ىلإ ًانايحأ

 :بنط ةريزج -

 بونج ًارتموليك (17) دعب ئلع ةريزجلا هذه عقت
 (07) اهعافترا غلبي اهيف ةطقن ئلعأ «مشق ةريزج برغ
 ةمسن(١٠١٠١)اهناكس ددعو ءرحبلا حطس نع ارتم

 ةليلق ةعارز اهيفو «ؤلؤللاو كمسلا ديص نم نوشاتعي

 ةيرحب ةرانم اهيفو «ءيشلا ضعب ةّرم اهئام رابآو ءأدج
 .نفسلا داشرإل

 :ىئرغصلا بنط ىأ بنط يبنلا ةريزج - ١

 ال «بنط ةريزج برغ ًارتموليك )١1( دعب ىلع عقت
 نع ًارتم (10) عفترت اهيف ةطقن ىلعأو .دحأ اهنطقي

 .رحبلا حطس

 ئسوم ىبأ ةريزج

 لك غلبيو ؛(يبد)و (ةقنل ردنب) نيب ةريزجلا هذه عقت

 اهلخاد دجوت .ًابيرقت ًارتموليك (5,0) اهضرعو اهلوط نم
 عافتراب (اولح) لبج اهيف ةمق ئلعأ ةيرخص لابج ةلسلس

 ىلع نوشاتعي ةمسن )2٠١( ًايلاح اهنطقي ءراتمأ )١١(

 يفو «ةليلق ةعارز مهيدلو ءؤلؤللاو كمسلا ديص
 ةديج عتارم اهيفو ءرمحألا بارتلل علقم ةريزجلا

 . ماعنألل

 :يّرس ةريزج

 (7) اهلوط جيلخلا طسو عقت ةريغص ةريزج يهو

 ًارتموليك (70) دعبتو «رتموليك 4,7 اهضرعو تارتموليك
 (ةغنل ردنب) ءانيم نع ًارتموليك (77)و (روراف) ةريزج نع
 ةطقن ىلعأ .ئسوم وبأ ةريزج برغ ًارتموليك (00)و

 يسرافلا جيلخلا رزج

 ددع غلبيو ءرحبلا حطس نع ًارتم )١15( عفترت اهيف

 ةيرجح ٍنابماهيف ءابيرقت ةمسن )10١( اهناكس

 اهيف «ةراجتلاو ؤلؤللاو كمسلا ديصل زكرمو ءدجسمو
 مست كامسأ دجوتو .اهناكس يفكت ةعارزو ةولح هايم

 جاعزإلا بيست ةريزجلا لحاوس دنع (وميلع مأ)
 .قلؤللا يصاوغل

 :رورف ةريزج 5

 لامش ةريزجلا هذه عقت : يعيبطلا اهلكشو اهعقوم
 (7)اهلوط «ةغنل ءانيم برغ بونجو يّرس ةريزج

 برقأو ءرتموليك (4,5) اهضرع غلبيو «تارتموليك
 (؟١)هنع دعبت (ةناتسبلا سأر) وه اهيلإ لحاس

 اهلو «ةيناكرب تاعفترم نم ةريزجلا هذه تلكشت
 ىلع أرتم وليك )١6( ةناتسبلا سأر نع دعبت تادادتما

 يف فرعتو طيسب قمع ئلع ةيرحب روخص لكش

 )١45( اهممق ىلعأ غلبتو (رورف ويبن) ةريرجب بونجلا
 لحاسلا دنع ةدحاو «ناتريغص ناتيرق اهيفو ارثم

 .ةريزجلل يقرشلا لحاسلا دنع ىرخألاو ؛يبونجلا

 ةعفترمو ةداح ةريزجلا هذه لحاوس :اهلحاوس

 يف ةحطسملا لحاوسلا عقت امنيب ءراتمأ )١١( ئلإ لصت

 ةفضلا يفو ءطاقن ثالث يف ةريزجلل ةيبرغلا ةفضلا

 نفوشلا لسساتسلاو .: ةطيناو ةذيعاو ةطقفن نق ةيبوكسلا
 1 .مهألا وه ةيرقلا برق

 لوح رحبلا هايم قمع نإ :يسارملاو ءاملا قمع

 عيطتستو «قماغو ردك هئام نولو .ديدش ةريزجلا

 قرش يفف «ًاريثك اهلحاوس نم برتقت نأ ةريبكلا نفسلا
 لحاسلا نع رتم )5٠0( دعُب ئلع قمعلا غلبي ةريزجلا

 )١١( ءاملا قمع غلبي ةريزجلا برغ يفو ءرتم (0)

 قمع غلبي امك ءلحاسلا نع رتم )3٠١( دعُب ىلع أرتم

 نعرتم (000)دعُب ئىلع رثكأف ًارتم (14) ءاملا
 بعصي كلذل «يلمر وأ يرخص رحبلا عاقو .لحاسلا

 لوح رزجلاو دملا ةكرح دتشتو .هيف يسارملا ءاقلإ
 .ةريزجلا



 يسرافلا جيلخلا رزج

 جيلخلا رزج رئاسك ةريزجلا هذه وج :وجلاو ءاملا

 ةدع ىوس ةريزجلا يف سيلو بطرو راح يسرافلا
 . ةريزجلا ضرأ كاوشألاو فالعألا يطغت امنيب «راجشأ

 ودايص اهنطقي ؛ةروجهمو ةطيسب ةينيط تويب ةدع اهيفو

 .ّرمو حلام رئب ءام نم اهلهأ برشيو «ًانايحأ كامسألا

 نم ريثكلا اهلحاوس دنعو «ةريثك نالزغ ةريزجلا يف

 . كامسألا

 :روراف يبنلا وأ رورف يبنلا ةريزج ٠

 دجوت روراف ةريزج بونج ًارتموليك )١5( دعُي ىلع
 )١,5 اهرطق طسوتمو ًارتم (17) اهعافترا غلبي ةرخص
 . ةلوهأم ريغ رتموليك

 :سيق وأ شيك ةريزج ١

 خيرات اهلو (نايك) وه شيك ةريزجل ميدقلا مسالا

 نيب يراجتلا لصاوتلل ًازكرم ةريزجلا هذه تناك ؛ليوط
 يف يراجت زكرم ربكاو «نيرهنلا نيب امو ناريإو دنهلا
 شيك ةنيدمل راثآ اهلامش يف دجوتو .يسرافلا جيلخلا

 ةيمهأ شيكل تناكو ءردنكسالا شيج رقم يهو ةميدقلا

 . ةريبك

 شيك مكاح ناك يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا يف

 لئاوأ يف . يسرافلا جيلخلا رزج عيمج ئلع ًارطيسم

 هذه ةرايزب يومحلا توقاي ماق عباسلا يرجهلا نرقلا

 ةرماع «ًادج ةليمج شيك) ةنئيدم :اهيف بتكو ةريزجلا

 اهيفو .نامع ريمأ اهيف ميقيو .ةيلاعلا ينابملاو قئادحلاب

 .(ةيوق ةيرحب ةوق

 تيقتلا) :اهنع (ناتسلك) هباتك يف (يدعس) بتكو

 شيك ةريزج يف هتفرغ ىلإ ينبحطصا . . .رجاتب
- 

 .(.. .ًاليل

 تناك شيك ةريزج نأ ةقباسلا خيراوتلا نم مهفيو

 ةدع ةريزجلا يفو .يلاحلا (ديعسروب) رود لغشت

 شيج موجه راثآ نم اهنإ لاقي «ةميدق عفادم تاناوطسا

 . (طقسم) ىلع (هاشردان)

 ةريزجلا يف :يعيبطلا اهعضوو يفارغجلا اهعقوم

 انك

 (85) اهتحاسم غلبتو .ولح ءام رابآ ةدعو ؛ديج نئسرم

 اهلوط غلبي ءيواضيب اهلكشو ءًابيرقت ًاعبرم ًارتموليك
 ةهجلا يف .تارتموليك () اهضرعو ءارتموليك ()

 (44) دعُب ىلع روراف ةريزج عقت شيكل ةيقرشلا

 ىلع ةزرغ ءانيم عقي اهل ةيلامشلا ةهجلا يفو ءًارتموليك
 ةهجلا يفو ءارتموليك (7١)دعُب ىلع جيلخلا لحاس

 ةفاسم ئلع (يباردنه) ةريزج عقت اهل ةيبرغلا ةيلامشلا
 .ارتموليك 0

 اهيف ةطقن ئلعأو ءًايبسن ةحطسم ةريزجلا ضرأ
 ضرأ .ةيرحبلا رانملا تعضو ثيح أأرتم (717) عفترت

 ةريزجلا لخاد اهنكل «ةيسلك لحاوسلا دنع ةريزجلا

 نود اهنألو «ةعارزلا عاونأ عيمجل حلصت ةيلمر ةينيط

 وأ قاوس وأ راهنأ اهيف سيل كلذل تاعفترمو لابج

 اهلحاوس عيمجو ؛ةعطقتم اهلحاوس ضعب .نويع

 ليخنلا راجشأ ةريزجلا يف رثكتو «قراوزلا وسرل حلصت
 .ترقلاو روهكلاو ردسلاو زوللاو

 (545) ىلإ ًافيص اهيف ةرارحلا لصت : وجلاو ءاملا
 ىف لومحمو فيطل وج تاذ اهنكل ؛دارغيتنس ةجرد

 ا ا اه فام .اهيف راجشألا ةرثكل لامشلا

 ةريزجلا هذه نم برشلا هايم لمحت قراوزلا نإف كلذل
 .راتمأ )5  ٠١( نيب اهرابآ قمعو ؛ةداع

 ءرعشلا دوس «ةماقلا وليوط ةريزجلا ناكس : اهناكس
 مهلك ؛ةيسرافلا مهتغل «ةينبلا فاعض ؛ةرشبلا رمس

 ديصو صوغلا مهلمع ؛ةماعلا نم مهرثكأ ,نوملسم
 .قراوزلاب راحبإلاو كمسلا

 ةيروهمجلا دهع يف ةريزجلا تلوحت : مجرتملا)
 ةرح ةراجت ةقطنم ىلإ ينيمخلا مامإلا ةدايقب ةيمالسإلا

 عناصم ةدعو راطم اهيفو .«حاوسلاو راجتلاب جعت
 .(ةريبك قاوسأو

 ال ًاددع ةريزجلا هذه ناكس كلتمي :تاناويحلا

 جاجدلاو ريمحلاو زعاملاو مانغألاو راقبألا نم هب سأب

 .طبلاو رويطلاو

 ين ًاريبك ناك ةريزجلا ناكس ددع : ءايحألاو ناكسلا



 ضحي

 ةرماعلا ءايحألا امأ .ةمسن )١16٠( آايلاح هنكل ءيضاملا

 : يهف
 هيفو «يقرشلا لامشلا يف ريبكلا (:هشام) يح ١

 . كرامج زكرمو دجسمو ٍنابمو تالحمو ميدق قوس

 ىلع يبرغلا لامشلا يف ريغصلا (مجس) يح '

 . هقباس نع رتم )٠٠/( دعب

 .ًابرغ مجس نع رتم (100) دعبي (هد) يح

 لامشلا يف عقيو ءًايبسن ريبكلا (نيفس) يح 4

 .ةريزجلل يبرغلا

 .ةريزجلا برغ عقيو (غاب) يح

 راثآ نيفسو مجس نيب ةريزجلا لامش يف دجوتو
 ىرج ام اذإ ءيرجهلا سماخلا نرقلا ىلإ دوعت ةميدق

 ةيرقلا خيرات يكحت ةلدأو قئاثو رهظت دق اهيف بيقنتلا
 . نيضاملا اهناكسو

 اهربكأو اهمهأ ءدجاسم ةرشع ةريزجلا يف دجوتو
 ةيرحب ةرانم دجوت امك .(ةشام) يحل عماجلا دجسملا

 «لحاسلا نع رتم وليك (؟) ةفاسم دعبت ةريزجلا بونج
 لبق ةيرحبلا تاوقلا تماقو «مئاع قروز لخاد تعضو

 نم ةطقن ئلعأ قوف ةيرحب ةرانم ءانبي تاونس ةدع

 .ةريزجلا

 يلاهأ شاتعي : ةيلحملا رداصملاو يداصتقالا عضولا

 مهلوصحم ناكو .ءفدصلاو ؤلؤللا عيب نم ةريزجلا
 وه ام فاعضأ ةرشع لداعي قباسلا نم ؤلؤللا نم يونسلا

 ريعشو حمق نم هنوجاتحي ام يلاهألا عرزيو .نآلا هيلع

 .ًائيش اهنم نوردصي الو «ةيفيص تاورضخو لصبو
 ماع لك عت ليخلا رجس (100) ةريرخلا ىف دجزتو

 ءارشل جراخلا ىلإ اهفصن ردصي «رومتلا نم انط )١١(

 ءاقباس غبتلا نوعرزي ةريزجلا يلاهأ ناكو . مهتاجايتحا

 هذه نعاولخت مهنكل ءاهل سأب ال ةيمك نوردصيو

 ةرمشب مهماسجأ نهدب نوصاوغلا موقيو .ًايلاح ةعارزلا
 نم مهماسجأ ىلع اوظفاحيل اهفيفجت دعب (ترقلا) ةرجش

 تدوز اذإ ءادج ةبصخ ةريزجلا ضرأو .رحبلا ةحولم
 .اهليصاحم  فعاضتتسف هايملا ةيلحت ةزهجأي ةريزجلا

 يسرافلا جيلخلا رزج

 :يبارودنهلا ةريزج - ١

 رزجلا نم دعتو (باراد) ميدقلا اهمسا ناأكو .

 ةعلق) نع ًارتموليك )1١( دعب ىلع عقتو «ةيحفسلا

 رثكأ ولعت ال ةريصق تاعفترم ةلسلس اهيطغتو .(وريش
 قيضت بونجلا دنعو .رحبلا حطس نع أرتم )7١( نم

 بارتقالا بعصيو «اهيف ةيلحاس تارغث دوجو ببسب
 لامشلاو ةيقرشلا ةهجلا ىف اهنكل ءكانه اهلحاوس نم

 قيال تسلا لحال يع كرام ميضت قورفلا

 كلت نم دحاو رتموليك دعب ئلع وسرت نأ ةريغصلا
 «تارتموليك (9) ةريزجلا هذه لوط .لحاوسلا

 .تارتم وليك (1) اهضرعو

 نع ًارتموليك (18) دعب ىلع يبارودنهلا ةريزج عقت
 خيشلا ةريزج قرش نع ًارتموليك (14)و «شيك ةريزج
 لحاس برقأ نع تارتم وليك (4)و (ناوال) بيعش

 .وريش ةعلقلا نعرتم وليك (7)و ؛جيلخلل

 ةفشلا هايمو «ةمسن )٠٠١( ةريزجلا ناكس ددع

 نم ءيش اهيفو ءأرتم )٠١  ١5( قمعب رابآ نم نمؤت
 يقرشلا لامشلا يف ؤلؤللا ديص يرجي امنيب «ةعارزلا

 .روصنم سأر برق اهنم

 :(بيعش خيشلا) ناوال ةريزج - ١١

 لمست ةريزجلا لخاد ةوشحم عفادم ةدع دجوت

 ىلإ اهلمح (هاش ردان) نأ دقتعي .«يردان عفادمب

 .كاذنآ اهتيمهأ ليلع لدي امم «ةريزجلا

 ةريزجلا هذهل ةيقرشلا ةيوازلا :يفارغجلا اهعقوم

 (وليخن سأر) برغ بونج نع ًارتموليك )١١( دعبت
 (؟1) ةريزجلا لوط غلبيو .(ماقم) ءانيم بونجو

 اهطسو دجوتو .تارتموليك (5) اهضرعو ًارتموليك
 .ةريغص ءايحأ ةعبرأ مضت ةبضه

 لحاسلاو «يلمر ةريزجلل يبرغلا لحاسلا : اهلحاوس

 دادتما ئلع ةيرخص سيراضت وذ يقرشلا يبونجلا

 عار اب هرم لكاس دع ف خور .ءرثم )7٠٠١(

 ىلإ دتمتو «ةريزجلل يبونجلا لحاسلا اهب أدبت راتمأ ةتس



 يسرافلا جيلخلا رزج

 ضفخنم ىلإ تارتموليك () دعب لصت ىتح .برغلا

 تاذو ةيرخص ةريزجلا هذه لحاوس عيمجو .يلمر

 . طقف نكامأ ةثالث ادع سيراضت

 ةريزجلا طسو يف دجوي :باضهلاو تاعفترملا

 .هلوح ةبضهو ءأرتم ("/) هولع عفترم

 دعبتو «رحبلا لامشلا نم اهّدحي :ةريزحلا دودح

 (1 30 ةفاسم ناريأل ةيبوغجلا لخاوسلا نع

 ريغ وتش وأ روطش ةريزج عقت اهقرش ىلإو ءًارتموليك
 ةريزتج قلم هيلز يتم (194) دعي ىلع كرهاملا
 ساد :رزج نعو ءًارتموليك (15) ةفاسم يبارودنه
 دا ركولك 690:53 ةفاسم (اقرز) ةوكريوو

 ةهجاوم يف ءايحأ دجوت :ةريزجلل ةهجاوملا ءايحألا

 نلإ ترخلا نم ناربإل ةيبودجلا لحاوسلا دنع ةريركعلا
 ءوريش ءوليخن «ماقم ءوناتسب ءوتش :يه قرشلا

 . كرامجلل زكارم وليخنو وتش : يتيرق يف دجوتو

 عفنت سارم ةريزجلا هذه يف دجوت ال : يسارملا

 نكامأ ةعبرأ دجوت اهلحاوس يفف «ةريبكلا نفسلا وسرل
 رخآلاو «ةريزجلا برغ ئيصقأ ىف اهدحأ .ةحطسم

 هيف قالانلاو دكازك هلك ترق يرتسلا لعانتلا طر
 دنع عبارلاو زال ةلحم لباقم ةريزجلا قرش ئصقأ

 ةلحم برغ ارتموليك )١15( دعُب ئلع يلامشلا لحاسلا

 ا

 بونج رتم(١٠90١) ةفاسم ىتح :هايملا قمع

 ءارتم )5٠١-١18( ءاملا قمع طسوتم نوكي ةريزجلا

 حوارتي رتم )25٠٠١( دعب ئلع يقرشلا سأرلا يلاوحو
 هايملا قمع حوارتيو ءأرتم )٠١ - ١( نيب ءاملا قمع

 .ارتم (5,5 - 5,9) نيب روطشو ناوال يتريزج نيب
 راح اهوجو ناوال ةريزج ءام :سقطلاو ءاملا

 (50) ىلإ فيصلا يف ةرارحلا ةجرد لصتو «بطرو
 .رزجلا رئاسك اهراطمأو ؛دارغيتناس ةجرد

 نم ىه ءايحأ ةدع ةريزجلا ىف دجوت :ءايحألا

 0000 رات يسرا بلح بولا نإ قرشلا
 دعيو «ةريزجلا قرش رتموليك دعب ىلع عقيو :زال -

 اسكن

 مهأ عقيو «ةمسن )5٠١( هنطقي «ةريزجلا ءايحأ مهأ

 اذه بونج نيرتموليك دعُب ىلع ةريزجلا هذه يسارم
 , حلا

 يقرشلا لامشلا لحاسلا دنع عقتو :هزال ةيرق -

 .ةمسن (؟0) اهنطقيو زال يح برغ ىلإو «ةريزجلل

 يبونجلا لحاسلا دنع عقيو :تاروك وأ تارك -

 .ةمسن )١/( هنطقيو «ةريزجلل

 (600)اهنطقيو .ةريزجلا طسو عقتو :زير ةيرق -

 .ةمسن )7١( هتطقيو ءطسولا يف عي : يفوك -

 .ةمسن (19) اهنطقي ءطسولا يف عقت :توك ةيرق

 .ةمسن (78) هنطقيو ءطسولا يف عقي : ةلص

 هنطقيو «ةريزجلا برغ ئصقأ يف عقيو :سأر-

 . ةمسن (110)

 بيعش خيشلا وأ ناوال ةريزج ناكس ددع غلبيو

 . ىضاملا ىف كلذ نم رثكأ اوناكو «ةمسن (57) ًايلاح

 منغلا تاناويح ةريزجلا يف دجوت :تاناويحلا

 "ال امدنعو «ريمحلاو رقبلا نم سوؤر ةدعو زعاملاو

 ًاماعط مهتاناويح نومعطي فلعلا ةريزجلا لهأ دجي

 هايم رابآ ةدع ناوال ةريزج يف دجوت :ةعارزلا

 :راجشأ اهيفو .ريعشلاو حمقلا اهيف عرزيو ؛ةولح

 . تاناويحلل فلعك اهقاروأ نم دافتسيو

 رهشأ (5) لالخ ؤلؤللا ديصب ةريزجلا يلاهأ موقي

 .ريدصتلل ةديحولا ةداملا ؤلؤللا لكشيو «ةنسلا نم

 :وغراخو كراخ ةريزج ١5

 ةيبونجلا لحاوسلا نم ةبيرق وغراخو كراخ ةريزج
 نم داز برقلا اذهو .رهشوبو غير :ءىناوم نمو ناريإل
 اهايازم ببسبف .مدقلا ذنم ةيراجتلاو ةيركسعلا اهتيمهأ

 ةقالمعلا طفنلا تالقان وسرل ةبسانم اهنوكو ةيعيبطلا

 نوكتل 1١961 ماع كراخ ةريزج رايتخا ٌمت ةديدجلا



 نسكن

 ءانيم ناك ثيح «.طفنلا ريدصتل ىناثلا ىناريإلا ءانيملا

 طفنلا بيبانأ تّدمو «ضرغلا اذهل لوألا ءانيملا نونشعم

 دادتما ئلع كراخ ةريزج ىلإ ةيطفنلا ناراسشغ ةقطنم نم

 راهنألاو لايجلا نم بيبانألا رمتل ءًارتموليك )11١(

 لصتل يسرافلا جيلخلا قرتخت مث ةوانغ ءانيم ىلإ لصتف

 جيلخلا هايم قرتخت كانه نمو ءوغراخ ةريزج ىلإ
 ةيذالوف نزاخم يف بصتف «كراخ ىلإ لصت ىتح ًاددجم

 . ةمححض

 ثيحب تزهج ىسارملاو ءانيملا تازيهجت نأ امك

 ءانيملا اذه ىلا لمعلا اذيو ,عورشملا اذهل ةبسانم نوكت

 .يوناث بوبنأ ّرجل رخآ عورشم ميقأو «ماوعأ ةدع لبق

 امبو ؛كراخ ةريزجل ةيلاحلا ةيمهألا بيس وه رمألا اذه

 يف هب قلعتي امو ماخلا طفنلا ريدصت ليصافت اندروأ اننأ

 ىلإ انه ريشن كلذل «ةساردلا هذه نم صاخ مسق

 . كراخ ةريزجل ةيعيبطلا ايفارغجلا

 ةنيدم نم ًاءزج كراخ ةريزج دعت :يعيبطلا عضولا

 ًارتم وليك (717) دعب ىلع عقتو «رهشوب ءاضق نم ةوانغ
 ءًارتموليك (؟0) غير ءانيم نعو ؛ةوانغ برغ بونج
 .ًارتموليك (7,5) اهضرعو ًارتموليك (8,6) ةريزجلا لوط
 اهيف ةمق ئلعأ ديزت ال يتلا تاعفترملا اهتحاسم يطغتو

 تخت هوك ئّمسي يلامشلا عفترملا .ًارتم (87) ىلع

 عفترملاو ءيركشل همسا يبرغلا عفترملاو ؛ناب هديدو
 .رتش ندرغ همسا يبونجلا

 ليست امنيب «دفاور وأ رهن كراخ ةريزج يف سيلو
 يف فجتو «عيبرلا لصف فالخ تاعفترملا نم هايملا

 يف تميقأ دقو «قاوسو نويع ةدع اهيفو .لوصفلا يقاب
 جتنت اهيف رحبلا هايم ةيلحت يتطحم ةيضاملا تاونسلا

 . ةولحلا هايملا نم ًابعكم ًارتم )1١776(

 ةيلامشلا لحاوسلا دنع ةحطسم ضرألا نوكتو

 ةيلامشلا لحاوسلا دنع امئيب . طسولاو ةيبرغلا ةيلامشلاو

 اهيفرط يف امأ ؛,ةضفخنمو ةيلمر ضرألا حبصت ةيقرشلاو
 امأ .ةداح تاققشت وذو عفترم اهلحاس نإف نيرخآلا

 نكمتتو ءرخا ئلإ ناكم نم فلتخي هنإف ءاملا قمع

 يسرافلا جيلخلا رزج

 .ةريزجلا لئسرم دنع وسرلا نم ةقالمعلا طفنلا تالقان

 يحاون يقاب لثم راح اهسقطو كراخ ةريزج هايم ٠

 ببسب ءيشلا ضعب فطلأ اهوج نكل «ناريإ بونج
 ءاهيف تاعفترملا دوجوو ةيئاوهلا تارمملا نم اهعقوم

 .ًانايحأ ةيساقو ةيلامش اهحاير

 تايضمحلاو زوملاو رومتلا ةريزجلا يف دجوت

 اهيف عرزيو ءراجشألا ومنل ةبصخ اهضرأو ءزوللاو
 ديص اهلحاوس دنع يرجيو .ةرذلاو حمقلا نم ليلقلا

 اهلهأ ناك يضاملا يفو ؛ئرخأ عاونأو ءاغببلا كمس

 .ًايلاح كلذب نوموقي ال مهنكل «ؤلؤللا نوداطصي

 هلقنت تناك .ءانبلل حلصي ماخر كراخ ةريزج يفو

 ةريزجلا ناكس ددع ناكو .نادابآ ةنيدم ئلإ طفنلا ةكرش

 طفنلا لامع نم مهيلع ديز ؛ةمسن )80١( طفنلا لبق

 ةيدسجلا مهتينب ةوقب اهناكس فرعيو ةمسن )١6٠١(

 مهبهذمو ؛راحبإلا نوديجيو «ةيضايرلا مهماسجأو
 «ةديج بهاذملا عابتأ نيب ةقالعلاو ؛ةنسلاو ةعيشلا

 . مهنيب اميف نوجوازتيو

 نبا (ةيفنحلا نبا دمحم) دقرم ةريزجلا يف دجويو

 لمعيو .ةعيشلل رازم وهو ؛ هن يلع نينمؤملا ريمأ
 رثكر ماخرلا علاقمو كامسألا ديص يف ةريزجلا يلاهأ

 .ةيطفنلا قفارملا يف لمعلاب ًاريخأ مهمامتها

 .حمقلاو رمتلاو كمسلا نم يلاهألا ماعط رثكأ

 يف تميقأ دقو .ئناوملا يقاب نم زرألا نودروتسيو
 اهعضو رّيغ امم ماخلا طفنلا ريدصت قفارم كراخ ةريزج

 اهعضوو .ءيشيعملا اهاوتسم نم عفرو «لماك لكشب
 .اهئارمعو يعامتجالا

 :(وكراخ) وغراخ ةريزج

 دعبتو «كراخ ةريزج قرش لامش ةريزجلا هذه عقت

 اهلوط غلبيو ءارتموليك )١( يناريإلا لحاسلا نع
 «تاعفترم اهيفو ءرتم )2١١( اهضرعو ًارتموليك (4,0)

 اهلعج اهلوح هايملا قمع ةلق نكل ؛ةلهس اهلحاوس لكو
 . طقف قراوزلا لبقتست



 :نيرحبلا رزج - 6

 جيلخلا يبونج عقت رزج ةعومجم يه نيرحبلا
 ذنم تناك اهنأ خيراتلا لدي ؛(اولش) جيلخ دنع يسرافلا

 نئاباسلا ريشدرأ كلملا دهع يفف .ناريإ نم اءزج مدقلا

 تقؤملا اهعوضخو ءاهيلع ًامكاح ناريإ دهع يلو ناك
 ناريإل يخيراتلاو يعقاولا قحلا يغلي ال بناجألا ذوفنل

 .اهيف

 جيلخلل ةيبرغلاو ةيبونجلا لحاوسلا يف دجوت آل

 نيتيحانلا نم نيرحبلا نم مهأ ةقطنم يأ يسرافلا
 نيب نيرحبلا رزج ةعومجم عقتو .ةيراجتلاو ةيركسعلا

 ةقطنم طسو عقتو ءءاسحإلا لحاسو رطق ةريزج هبش

 ناك كلذل ءؤلؤللا ةراجتل قوس ربكأ يهو ءؤلؤللا ديص
 . ةطيحملا قطانملا رئاس نم رثكأ مدقلا ذنم اهناكس ددع

 يف هليصفت اندروأ «لفاحو ليوط خيرات نيرحبلل

 اهعقوم نع ثيدحلاب انه يفتكنس كلذل «ئرخأ نكامأ

 : اهتيفارغجو يعيبطلا

 ةريبكلا رزجلا نم ددع نم نيرحبلا لكشتت
 ديصل حلصت هايملاب ةرومغم ضارأ نمو «ةريغصلاو

 ًانايحأ ئّمستو (نيرحبلا) ئمست اهيف ةريزج ربكأ .ؤلؤللا
 اهلوط غلبي (سوليت) يضاملا يف فرعت تناكو (لاوأ)

 لاّميو .ارتم وليك (١؟) اهضرعو ءارتموليك (0)

 . اضيأ (بآ نايم)و (هبانيم) نيرحبلل

 ةريزج هبش نم ًاليم )1١( دعب ئلع نيرحبلا عقت
 لامش لصتيو .فيطقلا يضارأ نع اليم (5١)و ءرطق

 دنع عقتو .(مراي) ئمست هايملاب ةرومغم ضرأب ةريزجلا

 «لايمأ (6) دعب ئلع (تشفروخ) ةريزج يبرغلا اهلامش
 (8,6) دعب ىلع (قرحم) ةريزج ىقرشلا اهلامش دنعو

 ْ . لايمأ

 نع  اولش جيلخ ةياهن يف ةعقاولا  اولش ةيرق دعبتو
 يسارم دعبتو ؛اليم (10) ةفاسم نيرحبلا لحاس

 نيرحبلا دتمتو .ًارتموليك (571) رهشوب نع نيرحبلا
 ةيلمر ضارأ اهيفو ؛بونجلا ىلإ لامشلا نم ًالوط
 جدنلا ناحيود» هب لكي ةيركوصلا كامشتملا نقضو

 نك

 .ًارتم.(1154) عفتري

 وأ ةمانملا ةئيدم يه اهيف ةرومعمو زكرم مهأ

 اهكلمو  نيرحبلا ريمأ رقمو ةمصاعلا يهو .ةمعنملا
 ىلع نوبري اهناكسو  أريخأ ةكلمم تحبصأ نأ دعب

 ندملاب نيتداج ربع ةمانملا لصتتو «ةمسن فلأ (:0)

 ىلع (ايودوب)و ءاليم )١١( دعب ىلع (ةبروش) :ةيلاتلا
 .ًاليم (18) دعب

 قيضم نيرحبلا ةريزج نع اهلصفي (قرحم) ةريزجو

 اهزكرمو .فصنر ليم اهضرعو لايمأ (4) اهلوط يئام

 .ةمسن فلأ )7٠١( اهنطقي «قّرحملاب ىّمسي

 ليم اهضرعو «لايمأ (7) اهلوط (ارتيش) ريزجو
 .دحاو

 برغ عقت يتلا (نامعنلا مأ) وأ (نزان مأ) ةريزجو

 . نيرحبلا

 ةنيدم ةئام نيرحبلا رزج ةعومجم يف دجويو

 .ةريغصو ةريبك ةرومعمو

 نمو «بطر رزجلا هذه سقط : سقطلاو ءاملا

 حطس تحت ءام نويع دوجو رزجلا هذهل ةمهملا ايازملا

 حطسلا ىلإ نويعلا كلت هايم رج مت ثيح ءرحبلا ءام
 . يلاهألل ةفشلا هايم لكشتل

 اهليصاحمو ؛ةبصخ نيرحبلا ضرأ :ةورثلا رداصم

 جاكلا راجشأ اهيفو «بنعلاو نيتلاو رمتلا :ةريفولا

 ءاملا عضو نسحت اذإ رثكأ جتنت نأ اهنكميو ؛درولاو

 ربمح اهيفو «مانغألاو راقبألا اهيف ئبرتو .اهيف ولحلا

 . ةصاخ ءاضيب

 ةعانص ئلع دمتعت نيرحبلا يف ةراجتلاو ةعانصلا

 .قلؤللا ديصو ءاهنم ةيعارشلا ةصاخ قراوزلا عيبو

 نم ةدوج لقأ هنكل «ءاقنلاو قلأتلا ديدش نيرحبلا ؤلؤلف

 ئقليو ًامجح ربكأ هنكل ؛نابايلاو ناليسلا ةريزج ؤلؤل

 قلع اهلحاوس دادتما ئلع ؤلؤللا جرختسيو .رثكأ ًالابقإ
 فلأ ًايونس اهيف صوغلا لوازيو «ارتم )1١0-١1( قمع

 .ؤلؤللا جارختسال صاوغ فلأ نورشعو قروز

 هجارختسا أدب ٍئذلا طفنلا ًاضيأ ةورثلا رداصم نمو



511 

 يف ةيطفن تاسسؤم زيلجنالل امك ءاهيف ةافصم تسسأو

 ىلع نيرحبلا ناكس وبري :ةغللاو نيدلاو ناكسلا

 ًاسايق ةلئاه ةيناكس ةفاثك ىهو .ةمسن(0٠,١16١)

 «مالسإلا وه نيرحبلا يلاهأ نيد .ةيدوعسلا اهتراجب

 ةعارزلا مهلغاشم رثكأو «ةيسرافلاو ةيبرعلا مهتغلو

 .راخفلاو ةشمقألاو طفنلاو ةراجتلاو

 اهيف ةبضه نيرحبلا لامش يف دجوت : ةميدقلا راثآلا

 نظي «ةميدق ٍناوأو تافاشتكا اهيف ترهظو .ةريثك راثآ

 .يقينيفلا دهعلا لبق امل دوعت اهنأ

 ارآ مزر يلع نيسح

 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا
 كانه ةيضرألا ةركلل يلاحلا عضولل ةبسنلاب

 أدب ةيضرألا ةركلا يف ةميظعلا ةروثلا عوقو دعب هنأ دقتعي

 ءاملا رّيغت مث ءراطمألا رصع هالت مث «يديلجلا رصعلا

 هيلع حلطصا ام يلاحلا رصعلا نوكيل ءًايجيردت وجلاو

 . ةسبايلا وأ فافجلا رصعب

 لالخ ناك ناريإ زكرم نإ :ءاملعلا ضعب لوقيو

 ةريحب ناك  ىلاحلا رصعلا لبق يأ  راطمألا رصع

 لابجلا نم بصت ةريثك راهنأ اهيف بصت ًادج ةريبك
 نأ ةجردل ةعساو ةريحبلا هذه تناكو ءاهب ةطيحملا

 ةدوجوملا (نوماه .زيرين «هواس «ةيمورأ) :تاريحب

 ضعبلا دقتعي امنيب .ةريحبلا كلت اياقب نم ىه ًايلاح

 جيلخلاب بونجلا ةيحان نم ةلصتم تناك اهنأ رخآلا

 اياقب ناريإ نم ةيحانلا هذه يف تفشتكا دقو

 يضارألاو ىراحصلا يف ةرجحتم ةيرحب تاناويح

 لاشوتو زربلا تاعفترم يف ىتحو لب «ةفاجلا ةيحلملا

 .نارهط برق

 ىلإ ناريإ وج لوحت يلاحلا ةسبايلا رصع لالخ

 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا

 نكل .تاريحبلا ةحاسم ترسحناو ءًايجيردت فاج

 قباسلاو يناثلا رصعلا يف يأ راطمألا رصع لالخ

 يأ ءاهلك (ىطسولا) ةيزكرملا ايسآ تناك يلاحلا رصعلل

 ةريبك ةريحب ةيلاحلا موقارقو ميدقلا طسوتملا باضه

 .اضيا ادج

 شيعت تناك ةيرآ لئابق نأ ءاملعلا ضعب دقتعيو

 نورخآ دقتعيو ءايريبيس بونج ىف راطمألا رصع لالخ

 لئابقلا كلت نأو .ريماب تاعافترا نب نكيعت هناك اهنأ

 ؛«يلاحلا ةسبايلا رصع لالخ بونجلا وحن تحزن
 .دنهلاو ناريإ ىلإ يرآلا رصنعلا ةرجه هلالخ تأدبو

 يف (داديويديو) وأ (داديدنورد) كلذ ىلإ راشأ دقو

 تلخد ةيرآلا لئابقلا نأ امبو «؟'”(اتسوألا) بتك

 دق مهنأ حضاولا نمف .ناريإو دنهلا نم ًءادتبا خيراتلا

 ليلدلاو .ناريإو دنهلل ةرواجملا يضارألا نم اورجاه

 ةلدألا رئاس نم ىوقأ (ريماب) نم مهطوبه ىلع
 .ىرخألا

 يتلاو  ةيفارغجلا ناريإ يأ ؛ناريإ دجن يفف
 ران فروط اه اودنب (تالل) تلك ةيدكشنا
 امم «داليملا لبق ةسماخلا ةيفلألا ىف تداس تايندم

 .ةنس فالآ ةعبس لبق تأدب ةرخملا هذه نأ ىلع لدي

 دقو «ةيجيردتو ًأدج ةليوط ةرجهلا كلت ةلحرم تناكو

 راحب ىلإ اولصو ىتح «بونجلا ىلإ لامشلا نم اومدق
 .داليملا لبق ةيناثلا ةيفلألا لالخ بونجلا

 ًاغولو رثكأ يسرافلا جيلخلا ناك ةرتفلا كلت لالخ

 نأ نودقتعي ةماع ءاملعلاف «ةيناريإلا ضرألا لخاد

 يأ «خيراتلا نيودت ةيادب دنع يسرافلا جيلخلا لحاوس

 ةحاسم ىلإ دتمي ناك داليملا لبق ةئلاثلا ةيفلألا لالخ

 اهنيح نكي ملو .ةيلاحلا هدودح لامش ىلإ ملك )9٠١(

 تارفلاو ةلجد يرهن ناك لب ء.دوجو برعلا طشل

 برعلا طشو .لصفنم لكشبو ةرشابم رحبلا يف نابصي

 نم بعكم رتم )3٠٠١( نم رثكأ رحبلا يف ًايلاح بصي

 )١( (مجرتملا) نييتشدارزلا ىدل ةسدقملا بتكلا .



 ءةديازتم ةيبوسر ضرأ يف يرجيو ؛«ةيناثلا يف ءاملا

 يقرشلا هلحاس دنعو «ةينيط ةريزج هبصم دنع لكشيو

 جتنت ًاماع )١( لك نأ دقتعيو «نوراك رهن هب قحتلي

 ةسبايلل ًادادتما لكشت يتلا تابسرتلا نم رتم )١1٠١(

 .رحبلا لخاد

 يضاملا ىف بصي ناكو (هيوما) وأ (يوما) نويناريإلا

 ةفاك نم نويناريإلا نويرآلا ناك ''”زرخلا رحب لخاد

 ىتح نوحيج رهن لحاس نم نوئكسي ناريإ دجن ءاحنأ

 .(دام) لئابق يهو يبرغلا لامشلاو لامشلا ةعومجمو

 ناريإ طسو ىتح يقرشلا بونجلاو بونجلا ةعومجمو
 . "”(سراب) لئابق يهو

 رحب لحاس ىلإ نييسرابلا لوصو عم هنأ ودبيو
 قلطأ  داليملا لبق ةيناثلا ةيفلألا لالخ يأ - بونجلا

 رحبلا اذه مسا هيف درو يذلا لوألا مويلا ذنم هنأل كلذ

 سفنب ءاج مويلا ىتحو ةربتعملا ةيخيراتلا قئاثولا يف

 لكبو ندمتملا ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف جار دقو مسالا

 . تاغللا

 يسرافلا جيلخلل يفارغجلا عضولا ىلع انعلط ما دقلو

 تردص نأ ذنم يأ .داليملا لبق ةعبارلا ةيفلألا ذنم

 تناك .نويماليعلا اهعضو يتلا ىلوألا ةيخيراتلا قئاثولا

 لحاس ىلإ عقت ناتسزوخل ةيبرغلا ةيبونجلا دودحلا اهنيح
 :ىه راهنأ ةعبرأ اهيف بصت ؛ةحلاملا هايملا نم ةريحب

 رهن هايم نم ءزجو «نوراكو ءزدو ءدورالابو .ةخركلا
 دهعلا ىتح نوراك رهنل لفسألا مسقلا ناكو .ةلجد

 تناك هنأل .قيرط ةئاملا يأ (هردس) ئّمسي يناساسلا

 بصتو (نوراك) بونج يضارألا يقست رهنلا اذه هايم

 ءافلا مدختست ال تناك ةميدقلا ةيسرافلا ةغللاف «سراف يأ (0)

 انتو

 عقنتسم يف بصت ةريثك تاونق ربع يسرافلا جيلخلا يف

 «تارم ةدع هراسم ريغي كاذنآ نوراك رهن ناكو هريبك

 انركذ امكو .برعلا طش يف ههايم ضعب بصي نآلاو

 ناك لب ءًادوجوم نكي مل كاذنآ برعلا طش َنإف لبق نم

 جيلخلا يف لصفنم لكشب ناّبصي تارفلاو ةلجد ارهن

 دهعلا ةياهن ىتح لاحلا ناك اذكهو «يسرافلاإ

 ًاضيأ اذكه ناك عضولا َنإف يتأيس امكو . يناساسلا

 ىنودقملا ردنكسإلا ةيرحب دئاق (سوخراين) ّرم امدنع

 ْ .جيلخلا ءاحنأ ًارباع

 ندم راثآ ىراحصلا طسو دجن اهسفن ةقطنملا يفو

 (روأ)و (وديرأ) يتنيدم اهمهأ ءًأدج ةميدق ةيرموس

 نامزلا كلذ تارامع اياقب ىه لالتلا نم ةرئاد فصنو

 يحاونلا كلت تألتما دقو «كاذنآ لحاسلا برق تناك

 ىنابملا كلت نأ راثآلا ءاملع دقتعيو .راهنألا تابسرتب

 منان تتاكاولا لج فرم ا سزرسلا لعاب ةعاوم ل

 .ةبذع هايم يوحت تاءوتن ىلع

 لخاد تلصح لاجملا اذه ىف تارييغت كانهو

 راثآ (نشونش) ةنيدنا تارطأ يف ودتت كيش ؛اضيأ ذاوبإ
 لازي ام رهن كانهو . ةخركلا رهن نم عرفتت تناك راهنأ

 يف ناك (روواش) رهنب ئمسيو «ءشوش ةنيدم برق رمي
 عبانم نم عبني مويلا هنكل «ةخركلاب ًالصتم يضاملا

 . ةيئام تاونق يف بصيو ءهب ةصاخ

 رهن ناك ةيبوسرلا قارعلا باضه لكشتت نأ لبق

 يف بصي اينيمرأ لامش لابج نم عبني يذلا تارفلا

 اضيأ ةلجد رهن ناكو «ةيلاحلا (ثيه) ةنيدم برق رحبلا

 . ةيلاحلا لصوملا ةنيدم برق بصي

 لبق ةئلاثلا ةيفلألا دودح يفو خيراتلا ءدب دنعو

 «ةخبس ضرأ ةيبونجلا ناتسزوخ تناك داليملا

 لحاس ناكو ؛هايملا لخاد ةريغص رزج لكش ىلعو

 دحك رتموليك ةئام (شوش) ةنيدم نع دعبي جيلخلا
 . ىصقأ

 اورثع راثآلا ءاملع اهارجأ يتلا تايرفحلا لالخ

 ءراهنألا نم حشرتي امم نيرتم قمع ىلع هايملا ىلع
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 ندمت راثآ ىلع اورثع أرتم )١5( قمع ىلإ لوصولا دعبو
 . ةرومطم تناك

 (ذابق) وأ (ذاوك) دهع ىتحو نيرهنلا نيب ام دالب يف
 (م١0 - 5841/) نيب ىكلملا همكح دتما يذلا ىناساسلا

 ةلجد رهن ىلع نويناساسلا اهماقأ دودس ةدع كانه تناك

 بناج ىلإ اوماقأ دق اوناكو . ةعارزلاو يرلا لجأ نم

 حايتجا نم ءاملا عنمتل ةيبارث دودس تارفلاو ةلجد يرهن

 ةيلاحلا ةرصبلا ةنيدم تحت نم رمي ةلجد رهن نم ىقبتملا

 ببسب (ركسك) ةقطنم دنع رهنلا يبناج ىلع دودسلا

 «قوقشلا كلت حالصإ متي ملو «ًءاتش ةلجد هايم ناضيف

 «ةيحانلا كلت عرازم نم ريثكلا هايملا تحاتجا ىتح

 (ناوريشون ورسخ) ملست امدنعو .تاعقنتسم تحضأو

 ةايحلا تداعو ؛ةيبناجلا دودسلا ميمرتب رمأ مكحلا

 ةيرجهلا ةنسلا يف نكل .يضارألا كلت ضعبل نارمعلاو

 ةلجد ارهن ضاف (زيورب ورسخ) دهع يفو ةسداسلا

 يف ةريبك تاققشت ادجوأف «ةدشبو ًايوس تارفلاو

 ءامهميمرتب (زيورب ورسخ) رمأف .ةيبناجلا امهناردج

 اوعضو مهلامعأ ذيفنت يف عارسإلا ىلع لامعلا عيجشتلو
 هلمع يهني لماع يأ اولاقو ءداجسلا قوف ةريثك ًالاومأ

 ٍدجي مل كلذ نكل .لاملا كلذ نم ذخأي نأ هل عرسأ

 مساب تفرع يتلا قارعلا تاعقنتسم تيقبو ءاعفن

 ءرمألل اومتهي مل قارعلا نويناثلا مكح امدنعو (حياطب)

 ىلع مهالت نمو «نيرهنلا ناردج يف عودصلا تدادزاو

 قطانملا كلت لهأ وقي ملو ءائيش لعفي مل ًاضيأ مكحلا

 اموي تربكو تاعقنتسملا تدادزا كلذل «ءيش لعف ىلع

 .موياردعت

 فيفجتب ماقف «نيرهنلا نيب ام يأ داوسلا جارخ عمجل

 يونسلا جارخلا غلب ىتح راوهألاو تاعقنتسملا ضعب

 . مهرد نييالم ةسمخ

 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا

 ناسح) فلك (كلملا دبع نب ديلولا) دهع يفو

 دهع لالخ اذه هلمع يف رمتساو «كلذب (يطبنلا

 . ةففجملا يضارألا ىلع (دماوجلا) مسا

 دق نكي ملو ءراهنألا ترفحو ؛ةهباشملا لامعألا

 هايملا لاصيإل راهنألا اورفحف «لبق نم كلذ ثدح

 «ةدشب تضاف رهنلا هايم نكل «ةرصبلا ىلإ ةولحلا

 نييالم ةثالثب ةديدجلا تاعقنتسملا فيفجت ةميق تردقو

 «ًاريبك ًاغلبم هربتعا (كلملا دبع نب ديلولا) نكل ءمهرد

 .جاجحلل هرجؤي ملو «لمعلا ذفني ملو ؛هعفدي ملو

 ىلع كلذب مايقلل (كلملا دبع نب ةملسم) عوطت مث

 كلت تادئاع هيلإ دوعت نأ ىلع .ءصاخلا هباسح

 .اهيلع مهرد نييالم ةثالث فرصي نأو ؛يضارألا
 مدقتساو فايملا تحت نم ةريثك ضارأ تناب كلذبو

 «يحاونلا كلت ةعارزل ناكم لك نم لامعلاو نيعرازملا

 . ةقطنملا يحاون نم راغصلا نوكالملا هعم لمعو

 اورداصو .كلملا نويسابعلا ىلوتامدنعو

 حافسلا لوألا يسابعلا ةفيلخلا ماق ؛نييومألا تاكلتمم

 - ًاثيدح ةرماعلا يحاونلا دحأ يهو  حافتلا ةيحان حنمب

 تناكو (سايع نب هللا دبع نب يلع نب دواد) همع ىلإ

 مث (كلملا دبع نب ةملسم) براقأ ديب نيحلا كلذ ىتح

 كالمألا نم تلعجو «دواد ةثرو نم دعب اميف تيرتشا

 .دادغب يف طالبلل ةصلاخلا

 نيب وأ داوسلا ضرأل يفارغجلا عضولا َنإف هيلعو

 يمالسإلا دهعلا لالخ ةريثك تارييغت دهش دق نيرهنلا

 ناكو ءاهريسم راهنألا ترّيغو «بارتلا تابسرت ببسب
 يسرافلا جيلخلا يف ناّبصي تارفلاو ةلجد نم لك

 برعلا طش يف نايقتلي انوكي ملو «ءلصفنم لكشب

 تناك نيريبكلا نيرهنلا نيذه هايم نأل ءايلاح دوجوملا

 لالخ نم اهب ةطيحملا عرازملا فيصلا يف يقست
 هايم امهيف ئقبي نكي ملو «ةيبناجلا تاحتفلاو دودسلا

 كلذلو «يلاحلا برعلا طشك أريبك ًأطش لكشتل ةيفاك



 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا

 رثكأ داوسلا وأ ةيلاحلا نيرهنلا نيبو قارعلا ضرأ تناك

 .نآلا هيلع ىه امم ءافلخلا دهع ىف ةعارزو ًانارمع

 (زد) رهن هايم عامتجا نم لكشتملا (نوراك) رهنو

 هيلع مئاق دس كانه ناك «ىيلاعلا رهنلا يأ (الاب) رهنو

 دوهعلا يف رهنلا ئّمسي ناكو (زاوهأ ناورداش) همسا

 مسا ضعبلا لمعتسا امنيب (رغيت سي) رهنب ةميدقلا

 نوينانويلا ناكو ءزد رهن ىلع اقابطنا رثكأ وهو (يئالوأ)

 نوراك رهن مويلا لقنيو .(سوئئالوأ) اهنوظفلي ىمادقلا

 اهب المبف ( ةييرتسرلا داود نقال بق تايمفا يرعب ان
 دوهعلا ىف هلاح ناك اذكهو .ىجيردت لكشب هبصم

 جيتس ةبايتلا ةردجلا نإف كلذلا«اقبا ةميزقلا
 نأ امك . ةفلتخملا دوهعلا يف ًاصقانت تدهش دق يسرافلا

 نوراك رهن لثم ةقطنملا كلت يف ةدوجوملا راهنألا يقاب

 اههايم تدهشو ءًاضيأ ةريثك تابوسر اهعم لمحت تناك
 لابجلا ىلع ةطقاستملا جولثلا ةيمكل ًاعبت ةدايزو ًاصقن

 . هبصم ىلع ةلطملا

 جيلخلا لحاوس يف تلصح يتلا تارييغتلاو

 ىلع تسكعنا دق ةفلتخملا دوهعلا لالخ يسرافلا
 ةيخيراتلا بقحلا لالخو .اهترّيغو رزجلاو ءىناوملا

 برغلاو قرشلا نيب ةيرحبلا ةقالعلا عاسنا تدهش يتلا

 نيب ةيرحبلا ةكرحلا يف ةعارب رثكألا نويقينيفلا ناك

 يرحبلا رفسلا يف نيقابسلا اوناك كلذل «قرشلا بوعش
 نيب يرحبلا لقنلا اوسرامو لب «يسرافلا جيلخلا ىلإ

 . جيلخلل ةفلتخملا طاقنلا

 (ريبكلا شويراد) فّنك داليملا لبق (019) ماع يفو

 نم  (خالوكس) سكاليكس ينانريلا لاحرلاو يفارغجلا

 ناك ثيح دنسلا رهن رمم ةساردب دنايراك يلاهأ

 شروك) دهع ذنم ةيلامشلا هلحاوس نونطقي نويناريإلا
 راس هنأ هتلحر تاركذم يف (تودوريه) ركذو (ريبكلا

 ىلإ برعلا ةريزج هبش لوح فتلاو دنسلا رهن بصم نم
 ًادقفتم «رمحألا رحبلا ىلع رصم لحاس ىلإ لصو نأ
 تقرغتسا دقو «ناريإ ةموكحل راحبإلا قيرط كلذب
 . ارهش نيثالث كلت هتمهم

 اناا

 ماق داليملا لبق (515-011) ماوعألا لالخو

 رحب لصت لينلا رهن ربع ةعرت شب (ريبكلا شويراد)
 جيلخلاو يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلاب مورلا
 هذه رفح دنع تررح يتلا ةباتكلا لازت الو . يسرافلا

 .ةدوجوم ةانقلا بناج ىلإ تتبثأو ةعرتلا

 وحن هشويج هجو امدنع ينودقملا ردنكسإلاو

 ةسارد عضوب (سوخراين) فورعملا هراحب فلك ءايسآ

 دنسلا رهن بصم نم ةلحرب ماقف «بونجلا ناخب لوح
 لبق (555-557) نيماعلا لالخ يسرافلا جيلخلا ىلإ

 ىطخلا لصألا نكل ؛هتلحر تاركذم نّودو داليملا

 همز ىلا خيراتلا يف اهتصالخ تيقبو «فلتأ

 لبق لوألا نرقلا يف (نايآ) فورعملا ينانويلا خرؤملا

 .ردنكسإلا شويج ناونع تحت داليملا

 قرش نم ربكألا مسقلا ناك يناساسلا دهعلا يف

 ناك «ناريإ جارخل عبات ةيبرعلا ةريزجلا قرش لامشو

 جيلخلا يف راحبولاب نومتهي نويناساسلا نولوؤسملا
 نم ًاقالطنا مهشويج اوكرح نييناساسلا نأل «يسرافلا

 روبهاش) دهع يف كلذ ةلمج نمو .«يسرافلا جيلخلا

 ةيناريإلا شويجلا تهجوت ثيح (م 79/475١ يناثلا

 .جيلخلا يف نيدرمتملا عمقل يناساسلا كلملا ةدايقب

 «جيلخلا ربع نميلا ىلإ نييناريإلا شويج تكرحت امك
 كلم دجنتساف «نميلا ىلع اولوتسا دق شابحألا ناكو

 ًاشيج هل لسرأف (ناوريش ونأ ورسخ) كلملاب نميلا
 ؛نميلا ىلإ يسرافلا جيلخلا ربع (زرهو) ةدايقب

 نم اهريرحتو نميلا نم شابحألا جارخإ اوعاطتساو

 .ةلتحم اهتضق ًاماع نيعبس نم رثكأ دعب جونزلا رسأ

 ةرسألا ءاضعأ دحأ (نزي يذ نب فيس) ماق كلذل

 (نوفسيت) ةنيدم ةرايزب نييريمحلل ةميدقلا ةيكلملا

 لاسرإل ناريإ كولم رظن تفلو نييناساسلا ةمصاع

 شيج لسرأ لعفلابو «ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىلإ شيج

 نوفلكم نويناريإ دونج هماوق (زرهب) وأ (زرهو) ةدايقب
 شابحألا اوجرخأف . برعو يناساسلا طالبلا لبق نم

 نويناريإلا نيعو ءاهيلإ ةدوعلل اوؤرجي ملو «نميلا نم
 ةدوع دعبو «نميلا ىلع ًاكلم (نزي يذ نب فيس)



 نو

 لتقب جونزلا ءالمعلا نم عمج ماف يناريإلا شيجلا
 ارمأ ردصي نأ (ناوريشون) عفد امم (نزي يذ نب فيس)

 تحبصأو .؛نميلا يف جونزلا لك لتقب موقيل (زرهب) ىلإ
 لبق نم نميلا ماكح نييعت متيو ؛«ةيناريإ ةيالو نميلا

 همساو نميلا يف ناريإ ماكح رخآ ملسأ نأ ىلإ «ناريإ
 «مالسإلا ردص يف هترسأو وه ملسأ («ناذاب) وأ (ماذاب)

 .زاجحلا يف مالسإلا ةموكحل عبتو

 رارقتسالا دجت ملو «نميلا ىلإ بارطضالا داع مث
 نويناريإلا يقبو (ركب يبأ) ةفالخ دهع لالخ الإ

 لعلو .مهلسن اهيف رشتناو «كانه نميلا ىلإ نولسرملا
 ناكو ؛مالسإلا ردص يف زاجحلا ىلإ رجاه دق مهضعب

 ءانبأ مهو (رارحألا ءانبأ) لصألا يبناريإلا ىلع قلطي

 ىلإ يسرافلا جيلخلا ربع ناريإ نم اولسرأ نيذلا دونجلا
 م 0917 ماع تلصح مئاقولا هذه .ةيبرعلا ةريزجلا

 .ابيرقت

 ام ىتح ترقتسا قارعلا نم ءزجو (ناتسزوخ) يفو

 مهيلع قلطي نييماسلا نم لئابق نييشنماخهلا دهع لبق
 تاغللا نم ةقتشم ةصاخ ةغل مهلو (نييمارآلا) مسا

 .ةيبرعلاو ةيربعلاو ةينايرسلا :تاغللا نم ةبيرقو ةيماسلا

 طخلا لثم صاخ طخ اهلو «ةيمارآلا ةغللاب ىمستو
 .يفوكلاو ينايرسلاو يربعلا

 «ناريإل ةيبرغلا تاظفاحملا يف نويمارآلا شاع

 شويج تناك ثيح نييشنماخهلا حلاصل اولمعو

 نويمارالا ناكو «ةداع برغلا وحن هجوتت نييشنماخهلا

 ديفم روضح مهل ناك كلذل .شويجلا كلت قيرط يف

 «ءيشنماخهلا يكلملا ناويدلا زاهج لخاد رثؤمو
 تناكو «ةيناريإلا رئاودلا يف مهطخو مهتغل تلمعتساو

 نيتبقحلا لالخ ةلوادتملا تاغللا ىدحإ مهتغل

 نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخو .ةيناساسلاو ةيشنماخهلا

 يف نينطاقلا نييمارآلا نم عمج قنتعا يداليملا سماخلا

 بهاذم دحأ وهو «ءيروطسنلا بهذملا اوقنتعا «ناريإ

 سئانك نيرهنلا نيبو ناتسزوخ يف اوماقأو «ةيحيسملا

 ةقطنم ىلإ يدؤي قرتفم لك ىلع اوبتكو «ةريثك عماوصو

 اهل امسا اوبتك ءاهونب ةعموص وأ ةسينك وأ ةرومعم وأ

 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا

 يتلا قئاثولا يف ءامسألا كلت تمدختسا دقو ؛مهتغلب

 ةيناساسلا ةبقحلا يفف .ةينايرسلاو ةيمارآلا ةغللاب اهوكرت
 ءامسألا كلت تناكو ةينايرسلا يه ةينيدلا مهتغل تناك

 ىلع اهوقلطأ يتلا ءامسألا ضعبو .ًاضيأ ةينايرسلاب

 ةيناريإلا ءامسألا عم اهتقباطم نكمت ةريبكلا تارومعملا

 ةنيدمل (طبال تيب)و (ةيكولس) ةنيدمل (خولس تيب) لثم
 (درجتسد) ضرأل (ةردهون تيب)و (روبهاش يدنج)

 ةيرق ىلإو «درجتسد ضرأ نم (ةتيق تيب) ةيرق ىلإو
 ةيرق ىلإو «(ييمرأ تيب) يه (نوفسيت) ةنيدم جراخ

 ىنعت (تيب) ةملكو .(ناركم) ةيحان نم (ىئاراد تيب)

 برات كير علك رو ةلحيعلاوا وعلا بتايرعملا ةقلنا ىف
 ةمجرت ىه تاملكلا هذه نأ رهظي انه نم .تيبلا ىنعت

 دان فلق انهن ةجلك لك الا كقسلاا يع ةئارنإ

 :(درك)و

 يف يسرافلا جيلخلل يفارغجلا عضولا ريغتي ملو
 دهعلا يف هيلع ناك امع يمالسإلا دهعلا ةيادب
 ناله ل نزيف رتجملا يدع نإ كلل. ناوتاعلا
 يسرافلا جيلخلا لوح ةيزاتلا وأ ةيسرافلا ةغللاب مالسإلا

 . ةيناساسلا ةبقحلا لالخ هعضو نع ءاج امل اهباشم ناك

 مسا ايفارغجلا بتك مظعم تركذ ةرتفلا هذه لالخ

 ةيزانلا ةغللابو ؛«يسرافلا رحبلاو سراي رحبب جيلخلا

 نرقلاب أءدب جيلخلا ةملك تلمعتساو .سراف رحب

 نب رهطم) وه اهلمعتسا نم لوأ ناكو «عبارلا يرجهلا

 هفلأ يذلا (خيراتلاو ءدبلا) باتك يف (يسدقملا رهاط

 رحبو يسرافلا جيلخلا مسا هيلع قلطأف (ه 7055) ماع

 .سراف

 جيلخلا مسا لخد يمالسإلا.دهعلا ةيادب عمو

 الوادت رثكأ تحبصأو «ةيبرعلا تاملكلا ىلإ ىسرافلا

 تناروسجتللا لم وعلب اوناق كاد ئسقلا ف
 تناكو . ةيلحاس يأ (فيس) مسا لحاسلا ىلع ةمئاقلا

 ةقطنملا يف فويس ةثالث مضت (هرخ ريشدرأ) ةيحان

 « شيك ةريزج قرش (ةرامع فيس) يه اهنم ةراحلا

 ءانيم برق (ناتسهاريا) بونج يف (ريهز فيس)و
 .(مريجن) ةنيدم لامش (رفظم فيس)و «(فاريس)



 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا

 دنع ةعلق عبارلا نرقلا لالخ ةرامع فيس يف تناكو

 لامعتساب الإ اهقلست دحأل نكمي ال ءلحاسلا

 (هياب غيد) وأ (نادغيد) ةعلقب ىّمست تناكو «تابالكلا

 ءانيم لوحت اهمده دعبو «ةنيفس نيرشعل اهفيصر عستيو

 . يسرافلا جيلخلل يراجتلا ءانيملا ىلإ فاريس

 راوسأو ناردج تاذ ةنيدم يه شيك ةريزجو

 ةحلاصلا هايملا عمجل كرب ةدع اهيف ئشنأ دقو «ةئّصحم

 اهيفو .ؤلؤللا ديص يرجي اهلحاوس دنعو «برشلل

 اهيفو «ةيبرعلا ةريزجلاو دنهلا نم ةمداقلا نفسلل سارم

 .ةريبك لخن نيتاسب
 ةعبرأ ةفاسم لحاسلا نع دعبت ةريزجلا هذه نأ ءاجو

 توقاي) ةرايز لالخ اهنكل (وزه) اهمسا ةريغص

 تناك ةرشابم ةبرخلا دعبو «ةبرخ تناك اهل (يومحلا
 نع ةرابع ةعلقلا كلت تناكو (زاريش) لفاوق قيرط يهتنت

 . هيوب لآ كولم هديش نجس

 «دتبان) ءانيم امه نيءانيم مضت تناك (ريهز فيس)و

 وأ دنبانروخ جيلخ بناج ىلإ عقي دنبان .(فاريس)و
 ًاريبك ناك ًارماع ناك امدنع هنإف فاريس امأ .دنبان جيلخ

 قيرطلا ةياهن دنعو «دنبان جيلخ برغ ىلإ عقبو ءادج
 .لحاسلاب (دابآ زوريف)و (زاريش) لصت يتلا ةيسيئرلا

 اهمجح ىف زاريش سفانت تناك فاريس نأ ركذو

 جاصلا بشخ نم ةنوكم اهينابم تناكو .اهنارمعو

 ٍنابم كانه تناك لحاسلا دنعو «(رابجنز) نم ةلوقنملا

 «نوردتقم اهلهأ ناكو .ةمخف اهمظعم «قباوط ةدع نم

 اهتباصأ ةديدش ةيضرأ ةزه نكل . ةيمهأ ةرصبلا تقافو

 امم «مايأ ةعبس ةدمل ترمتسا (ه 7517 وأ 57) ماع

 دنمو .ةنيدملا ترمدو «رحبلا ىلإ رارفلا ىلإ اهلهأ عفد

 هنم قبي مل هرامد دعبو «فاريس ءانيم رجه نيحلا كلذ

 ىلع مئاقلا هدجسم ىوس يرجهلا عباسلا نرقلا يف

 يف هيلع قلطأ هنم ئقبت امو . جاصلا بشخ ثن نم ةدمعأ

 ءانيم نم برقلاب ًايلاح عقتو (واليش) ةيلاتلا بقحلا
 . يرهاط

 اا

 ىلإ ناكف (مريجن) ةنيدمل (رهظم فيس) ءانيم امأ

 هايم عمجل كرب ةدع مضي ناكو .فاريس برغ

 عباوت نم ربتعت كاذنآ كراخ ةريزج تناكو ءراطمألا

 ةرصبلا نم ةمداقلا نفسلل ىسرم تناكو (هرخ ريشدرأ)

 .دنهلا ىلإ مث شيك ةريزج ىلإ

 تناك ةريزجلا هذه نأ ىمادقلا نويفارغجلا ركذو

 «ليخنو ةريثك هكاوف اهيفو ةيعارزلا اهليصاحم يف ةرفاو
 .ؤلؤللا ديص زكارم دحأو

 كولملا فعض داليملا لبق ثلاثلا نرقلا طساوأ يف

 (م.ق 17) ماع ناريإ ىلع اولوتسا نيذلا نويكولسلا

 ؛نولقتسم ماكح حاون ةعبرأ يف ناريإ برغ يف رهظف

 ماق (م.ق 700) مأع يفو .ًادوقن مهلودل اوبرضو
 ؛ناريإ يحاون لك نم جارخلا ءافيتساب نويناكشالا

 .عبرألا يحاونلا كلت مهل تعضخف

 بونجلا ةياهن دنع يحاونلا كلت ىدحإ تناكو

 اهظفلو (هنكاراخ) نوينانويلا اهيّمسي ناكو «يبرغلا

 جيلخلاب ةيحانلا هذه يهتنتو (نساراخ) نويبوروألا

 وه اهتمصاع مسا نأ نوينانويلا ركذو «يسرافلا

 لوحي نأ ينودقملا ردنكسإلا عاطتساو ؛(سكاراخ)

 تناك ةيحانلا هذه نأ ودبيو . ريبك ءانيم ىلإ ةنئيدملا هذه

 ةيحان ىلإو ؛ةهج نم يلاحلا قارعلا ضرأ ىلإ دتمت
 ةهج نم ةميدقلا (ناسيم) وأ ةيلاحلا (ناشيم) ةبضه

 دهعلا لالخ تيّمس ةنيدم اهيف تناكو .ىرخأ

 ًاضيأ ىّمست ةنيدملا هذه تناكو (ناسيم خرك) يمالسإلا

 اهمسا وه (خرك) لعلو ءنامسا اهل ناكف (دابارتسا)

 .ةيسرافلا ةغللاب (دابارتسا)و «ةيمارآلا ةغللاب

 نم ذخأ دق (كراخ) ةريزج مسا نأ دقتعأ ينإو

 اءزج تناك ةيلاحلا كراخ ةريزج نأو (دنكاراخ) ةملك

 . دنكاراخ ضرأ نم

 مجعم) يف ةرم لوأل ءاج دقف (رهشوب) مسا امأ

 نم ئهتنا دقو (سراف رحب) ةملك حرش نمض (نادلبلا
 نأ ودبيو .يرجه )51١( ماع باتكلا كلذ نيودت

 رهشوب نأ دقتعيو «كلذ لبق ةمهم نكت مل رهشوب



 نوف

 رتموليك (40) ًايلاح يسرافلا جيلخلا لوط نإ

 ودبيو .عبرم رتموليك (؟4ه/:٠5٠6) هتحاسمو يو

 وه امم ريثكب عسوأ قباسلا يف ناك رحبلا حطس نأ
 (نادابأ) ةنيدم نأل كلذ ءربكأ هتحاسم تناكو .هيلع

 نرقلل ةيفارغجلا بتكلا يف تركذ (نادابع) وأ

 هجوت امدنعو .لحاسلا دنع اهنأ عبارلا يرجهلا

 تناك سماخلا نرقلا لالخ كانه ىلإ (ورسخ رصان)

 نبا) مايأ تناك اذكهو «نيخسرف رحبلا نع دعبت

 ةفاسم رحبلا نع دعبت مويلا اهنكل .ًاضيأ (ةطوطب

 ناك (نادابآ) ةنئيدمل ميدقلا مسالا امأ .ًارتموليك (80)

 طسو ىف (نيصحلا نب دابع) اهيناب ىلإ ةبسن (نادابع)

 نيب ةيراجتلا تاقالعلا نأ ةرفوتملا قئاثولا لدتو

 تغلبو ؛ةيمالسإلا دوهعلا لالخ ترمتساو «مالسإلا

 ةداقو ةراحبلا نود دقو .عبارلا يرجهلا نرقلا يف اهتورذ

 لوح ةيزاتلا ةغللاب بتك ةدع نييناريإلا نم نفسلا

 اهنم يقب ءنيصلا رحبو يسرافلا جيلخلا نيب ةحالملا

 .اذه انموي ىتح ديدعلا

 «بونجلا راحب يف راحبإلاب نويبوروألا أدب نأ دعبو
 مهوقبسو لاجملا اذه يف نييناريإلا اوسفان مهنأ ودبي

 قرشلا راحب وحن ةيناريإلا ةيرحبلا ةكرحلا تصلقتو .هيف
 ذمو .يرجهلا عساتلا نرقلا ذنم ظوحلم لكشب ىصقألا

 «يدنهلا طيحملا يف راحبإلاب نويلاغتربلا ءدب كاذ

 لوأ تناكو .مهرورم يف يسرافلا جيلخلا نيمدختسم

 ءابيرقت (ه 897) ماع جيلخلا تلصو دق ةيلاغترب نفس

 ةيرحبلا مهتكرح قيرط يف عي يسرافلا جيلخلا ناك املو

 «جيلخلا لوح تاسارد ةدع اوعضو ءدنهلا لحاوس ىلإ

 فورعملا يلاغتربلا راحبلا موقي نأ (ه 917) ماع تذأ

 كلملا ءارزو رخآ لتقف زومره ةريزج لالتحاب (كركوبلا)
 ذنم نويلاغتربلا حبصأو ءدماح سيئرلا كانه يناريإلا

 عاطتسا نأ ىلإ «ةريزجلا هذه ماكح (ه )947١ ماع

 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا

 نم اهّدرتسي نأ (ه )1”٠١7 ماع لوألا سابع كلملا

 لالخو .ةيقرشلا دنهلل ةيرحبلا ةدعاسمب نييلاغتربلا
 ةعلق ءانبب نويلاغتربلا ماق زمره ةريزج ىلع مهطلست
 اهراثا تلاز ام «ةريبكلا ينابملا دييشتو ءاهيف ةعينم

 .ةريزجلا يف ةمئاق

 رمأ (زومره) ةريزج نم نييلاغتربلا جارخإ دعب
 سل شعل (نوريجغ) دادس ةعشرك سابع كالحلا

 يسابعلا ءانيملا وأ (سابع ردنب) سابع ءانيمب كلذ دعب

 . (يسابع ردنب)

 جيلخلا يف نورحبي ًاضيأ نويدنلوهلا اهنيح ناكو

 دهعلا ةياهن عم زيلكنإلا مهلحم لحو «يسرافلا

 برعلا مه يوفصلا مكحلا فعض لالخو .يوفصلا

 جيلخلا يف ةيناريإلا رزجلاو ءىناوملا ىلع ءاليتسالاب

 ماع ايلك اهنم مهجرخأ هاش ردان كلملا نكل «يسرافلا

 )١١1610(.

 ةراجت تناك ناريإ ىلع لرغملا ءاليتسا لبقو

 .يهيوبلا دهعلا يف ةصاخ ًادج ةرهدزم يسرافلا جيلخلا

 نادلبلا مجعم يف توقاي اهتبثأ يتلا تامولعملا

 تحتف ؛كاذنآ هعضو لوانتت يسرافلا جيلخلا لوح

 ةزمح) فورعملا خرؤملا نأ ركذ (سراف رحب) ناونع

 اذه نوّمسي اوناك ىمادقلا نييناريإلا نأ لقن (يناهفصألا

 لدب (هارد) خسنلا ضعب يف ءاجو (ريسماك هارز) رحبلا

 (هيرد) ظفلل فيرحت يه (هارد) ةملك نأ نظأو .(هارز)

 ةملك نم ةذوخأم اهنأو ؛ةميدقلا ةيسرافلا ةغللا يف

 .ةيّردلا ةغللا يف (ايرد) تحبصأ مث «ةيئاتسوألا (هيرز)

 (هرزدوغ)و (هرز) مسا يف ةيئاتسوألا ةملكلا هذه تيقبو

 ًاساسأ تناك يتلا (ريسدرب) لثم (ريشدرأ ماك) ساسألا

 يف (ناغريشدرأ) تناك يتلا (ناجريس)و (ريشدرادرب)

 مرن) تناك يتلا (ريشامرن) لثم ًانايحأ نيشلا تيقب نيح

 (رهشير)و (ريشدراوغ) تناك يتلا (ريشاوغ)و (ريشدرأ

 نمهب) تناك يتلا (ريشنمهب)و (ريشدراويد) تناك يتلا

 يف تناك (ريسماك) ةملك نأ ودبيو .ناتسيس ةريحب

 . (ريشدرأ



 يسرافلا جيلخلل ةيخيراتلا ايفارغجلا

 مسا يضاملا يف ناك (ريشدرا ماك) مسا لعلو
 وهو (زوريف ماك) هريظنو جيلخلا لحاس يحاون ىدحإل

 ةنيدم نم رحبلا اذه أدبي :توقاي لوقي كلذ دعب

 يضارألا لخاد نادابعي يهتني ىتح (ناركم) يف (زيت)

 .ةرصبلا ةهج رحبلاب ةلجد رهن بصي ثيح ةيناريإلا

 ىلإ اهنمو (ةزرحم) ةنيدم ىلإ لصت ةلجد رهن عم ًالوزنو
 دفار ؛نيدفار ىلإ ةلجد رهن مسقني كانه .نادابع ةنيدم

 ؛نيرحبلا هاجت رحبلا يف بصيل سراف ضرأ نم رمي
 نم ةيبرعلا ةريزجلاو نيرحبلا ىلإ هجتت يتلا نفسلا رمتو

 رطق ىلإ دتميف يبونجلا هلحاس امأ ؛ةلجد رهن رمم

 .ندع ىلإ لصيل تومرضحو طقسمو رحشو نامعو

 نم رحبلا يف بصيو ًانيمي ليمي ةلجد رهنل رخآلا دفارلاو

 كتنيذ نيب ةريزجلاك نادابع نوكتل .ناريإ ضرأ
 . نيدفارلا

 وأ (نابورهم) يه ةيلحاس ةيناريإ ةنيدم مهأو

 ام) ةميدقلا صوصنلا ضعب يف تدروو ءايلاب (نايورهم)
 يذلا توقاي امأ .(نابور يه ام) ًانايحأو (نايور يه

 نم كلت ةنيدملا مسا عمسو ؛كانه ىلإ هسفنب بهذ

 تناك اهلعلو ؛ءابلاب (نابورهم) اهمسا دروأ دقف اهلهأ
 (يهام) نم ةبكرم ةملك يهو (نابور يه ام) لصألا يف

 يلاهأ ةيمست بسح سديرقلا يأ (نايبور)و كمسلا يأ
 هنم ذخؤي يذلا ناكملا يأ (نابور يه ام)و .هل جيلخلا

 .سديرقلاو كمسلا

 دعيو :لاق (يناهفصألا ةزمح) نإ توقاي لوقي مث

 هذه تءاج دقو (جنرفا هارز) رحبلا ىّمسي (نابورهم)

 وأ كيرفأ هار رد) (نادلبلا مجعم) خسن ضعب يف ةملكلا
 فيرحت يه قيرفأ وأ كيرفأ ةملك نأ نظأو .(قيرفا
 ةملك نم ةذوخأم جنرفا نأو ءاهسفن جنرفإلا ةملكل

 ءءاملا نول وهو قماغلا قرزألاو يلينلا يأ (جنروأ)

 لصأو (ءاملا) ةيسرافلا يف ينعت (بآ)و (وآ) نأل كلذ

 (غنروا) تراص مث (كنروآ) وأ (كنربآ) ناك ةملكلا

 انيفر

 (هارز) ةملك يه (هارد) ةملكو .جنرفا وأ غنرفا تبتكو

 قرزألا رحبلا وأ يلينلا رحبلا ينعت اهلك ةلمجلاو

 . ىماغلا

 لكش ذخأ دق رحبلا نإ مث :توقاي فيضي مث
 هايمو (هلبا) لصي ىتح لامشلا ىلإ دوعيو «جيلخ

 هقيرط لمكي مث «قارعلا تاعقنتسمو راوهأ يأ ةحيطبلا
 «ةيلاحلا (هوانغ) يأ ًابونج (ةبانج) ىلإ (نابورهم) نم

 . كراخ ةريزج ىلإ لصي مث

 (مريجن) مث (زينيس) نم هجتي ناريإ ضرأ يفو
 ةعلق ىلإ (ورال) ةريزج ىلإ كانه نمو (فاريس)و

 رزج رثكأ يهو (ةريمع نب سيق) ةريزج هاجت (زومره)
 يذلا رحبلا ناطلسل رقم نآلا يهو ءانارمع رحبلا اذه

 كانه (زومره) ةنيدم مامأو .ناكم لك يف هرمأ يرجي

 (زيت) ةنيدم ينأت مث (كساج) ةريزج اهمسا ةريبك ةريزج

 رحبو سراف رحب ْنِإف هيلعو .(ناركم) لحاس ىلع
 «ناريإ ضرأ هقرش دحاو رحب نامع رحبو نيرحبلا
 ىلإ بونجلا نم هلوطو «ةيبرعلا ةريزجلا ضرأ هبرغو
 . ًاخسرف )17١( لامشلا

 ًايلاح يسرافلا جيلخلا لوط نإ ًافنآ تلق امكو

 رتموليك )751١١( لداعت هتحاسمو «رتموليك )٠(

 نإف ؛تارتموليك (1) لداعي خسرف لك ناك اذإو .عبرم

 )١٠١7١( يواست توقاي اهركذ يتلا ًاخسرف (170)

 )١١1( يواسي ( ١١١١و 400) نيب قرفلاو ءأرتموليك

 عم يلاحلا قيقدلا باسحلا نيب قرفلا هلعلو «ًارتموليك

 . قباسلا ينيمختلا باسحلا

 جيلخلا رزجو ئناوم ءامسأ يف تارييغت تلصح

 اهتيفارغج انل تحضتا ىتلا ةدملا هذه لالخ ىسرافلا

 يف ءاج يذلا (زمره) مسا كلذ ةلمج نم .ةيخيرانلا

 ةريزج مساو .(سومرأ) وأ (زومره) ةميدقلا بتكلا

 (ناواك ربا) ةريزجو .(تفال) ًاميدق ناك يذلا مشق

 يتلا ةيلاحلا بيعش خيشلا ةريزجو .(ناواكرب) حبصأ
 وأ (نال) وأ (وال) وأ (ناوال) ةريزجب ىّمست تناك

 (وال ءفال) نع نافرحم (رال «نال) نأ ودبيو «(رال)



 ا

 ةريزجلا هذه مسا ةداعإب ةينطولا طفنلا ةكرش تماقو

 بسح دومحم رمأ وهو (ناوال) ميدقلا اهمسا ىلإ ًاريخأ

 أ

 كف يل

 رفجلا

 «بيغلا ىنعم اهتاّيط يف نطبتست تتاب ةملك رفجلا
 «لبقتسملا نع اوثدحتيل سانلا نم ريثكلا قلطني اهنمو
 كمامأ دجت اذه رفجلا ىنعم نع مهلأست امنيح نكل

 . عالطإلا ةلقو عبتتلا مدع ىلع لدت ةفلتخم ةبوجأ

 نينمؤملا ريمأل بطخ ىلإ كدشري مهضعبف -

 . ةلصب رفجلا ىلإ تمت ال :ئكظ يلع

 بسنو ؛رفجلا» يمس باتك ىلإ كدشري مهضعبو

 هنومضم نأب أجافتت هأرقت امنيح نكل ؛ هين يلع مامإلل
 قثبنا يئن نينمؤملا ريمأل ايؤر مث دوهشو فشك ءاعدا

 . باتكلا كلذ بتكف رارسأ روهظ اهنم

 ًاضيأ «رفجلاب» يمس باتك ىلإ كدشري مهضعبو -
 نأ هيف ةأجافملاو :ةئنينمؤملا ريمأ ىلإ بسنتو

 ةبطخ وه اذه هباتك يف بتاكلا هيلع دمتعا يذلا ردصملا

 يذلا ةيئتقت قداصلا مامإلا هديفح اهبتك يئن يلع مامإلل

 ريمأ ةداهش نيب نأ ملعلا عم «ةبطخلا ءانثأ ًارضاح ناك

 . ةنس نيعبرأ 2ئكظ قداصلا مامإلا ةدالوو ةئت نينمؤملا

 ًاضيأ رفجلاب يمس باتك ىلإ كدشري مهضعبو -

 بتك ةدع نم عمج لب نينمؤملا ريمأل بسني مل هنكل
 . '"”فلؤملا اهآر ايؤر نم ًاضيأ قلطني وهو

 دوجو مدعل رشؤمك ضعبلا هنم قلطني دق مّدقت ام نإ

 رومأ نع ثحابلا لايخ جسن نم هنأو ىعّدملا رفجلا

 يف تدرو ةقيقح رفجلاف كلذك سيل رمألا ّنكل «بيغلا

 . 11 هيف ةيساسأ نيوانع ىلع ثحبلا ءيضن ةربتعم صوصن

 .ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح انباتك ليصفتلا نم ديزمل رظنا )١1(

 رفبملا

 رفجلا ىنعم

 ةعبرأ ناعم ىلع ةغللا مجاعم يف رفجلا ظفل قلطأ

 : يه

 (منغلا نم ةدحاولا يهو ةاش عمج) ءاشلا دلو - ١

 شركتساو مظع يذلا ءاشلا دلاوب ضعبلا هّصخ دقو

 ةعبرأ غلب يذلا زعملا دلوب نورخآ هصخو «هابنج عستاو

 . ""همأ نع لصفو .هابنج عستاو رهشأ

 يتلا ليقو ةراجحلاب َنبت مل يتلا ةعساولا رئبلا ١

 ب نود اهضعب ينب

 “٠ "شرك هل تراصو همحل خفتنا اذإ يبصلا .

 00 قفل لمجلا

 نع تاياورلا ىف «رفجلا» ظفل نأ رمألا ىف تفاللاو

 درو لب ةفنآلا يناعملا نم ٌيأب دري مل دنتلت تيبلا لهأ

 روثلا ىلإو ةرات ةاشلا ىلإ دلجلا اذه أبسان ٌدلجلا ىنعمب
 حا .ىرخ

 تاياورلا يف رفجلا

 نأ نود نم رفجلل اهريسفت يف تاياورلا تفلتخلا

 ءاهضعب طقسي وأ اهطقسي اهنيب ضقانت ىلإ كلذ يدؤي

 ًادحاو ًارفج ال ًارافج كانه نأ قيقحتلا هيلإ يدؤي ام لب

 ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح «انباتك ىف هانققح ام اذهو

 : يه ةعبرأ رافج دوجو نيجتنتسم

 .رفجلا باتك ١

 يف باتكلا اذه ركذ درو دقو «نيثحابلا بتك يفو
 سوباق نب ميعن نع درو ام :اهنم «تاياورلا ضعب

 مهعمسأو «يدلو رخآ «ينبا ربكأ يلع» : [ هئكغ مظاكلا

 )١( ريثملا حابصملا. : رظنا ص”١٠١7.

 ؛4ج برعلا ناسل (؟) ص”١4.

 )©( 4ص 27ج سورعلا جات ١٠١.

 .قبالا ردصملا (؟)



 رفجلا

 .يعم رفجلا باتكلا رظني يرمأل مهعوطأو «يلوقل

 . "يبن يصو وأ يبن الإ هيف رظني سيلو

 دبع يبأ نع يفريصلا ريدس نع درو ام :اهنمو

 ةحيبص رفجلا باتك ىف ترظن ىنإ» :لاق هنأ يئئظهللا

 ايالبلا ملغ ىلع لمحتملا باتكلا وهو: مويلا اذه
 . '"”«ةمايقلا موي ىلإ نوكي امو ناك ام ملعو ءايازرلاو

 رمحألا رفجلاو ضيبألا رفجلا -”-؟

 «ةسّدقم بتك امهدحأ يف نيءاعو نع ةرابع امهو

 نيذه ركذ درو دقو كلوا لوسر حالس رخآلا يفو

 نب نيسحلا نع درو ام اهنم تاياورلا ضعب يف نيرفجلا
 نإ :لوقي ةيئقتهللا دبع ابأ تعمس :لاق «ءالعلا ىبأ

 ؟هيف ءيش يأف :تلق :لاق ءضيبألا رفجلا يدنع

 ليجنإو ءىسوم ةاروتو ءدواد روبز : :هككتغلاق

 .ءمارحلاو لالحلاو ءميهاربإ فحصو ؛ىسيع

 جاتحي ام هيفو .ًانآرق هيف نأ معزأ ام «ةمطاف فحصمو

 ةدلجلا هيف ىتح ءدحأ ىلإ جاتحن الو ءانيلإ سانلا

 يدنعو .شدخلا شرأو ؛ةدلجلا عبرو «ةدلجلا فصنو

 ؟رمحألا رفجلا يف ءيش يأو :تلقو ءرمحألا رفجلا

 بحاص هحتفي مدلل حتفي ام نأ كلذو حالسلا : ههئغلاف
 , "”«لتقلل فيسلا

 :لاق هنأ اكن قداصلا مامإلا نع درو ام :اهنمو

 .. .ضيبألا رفجلاو رمحألا رفجلا يدنع نإو ...»

 لوسر حالس هيف ءاعوف رمحألا رفجلا امأو (لاق نأ ىلإ)

 رفجلا اًّمأو ءانمئاق موقي ىتح جرخي نلو ٠ يلو هللا

 روبزو «ىسيع ليجناو «ىسوم ةاروت هيف ءاعوف ضيبألا
 .لوألا هللا بتكو ءدواد

 (ربكألا رفجلا) روثلا دلج  ؛

 رفجلا باتك فلاخي عبار رفج نع تاياورلا تثدحت

 دلج لب ةاش دلج سيل وهف رمحألاو ضيبألا نيرفجلاو

 )١( تاجردلا رئاصب ص©١606  ١١9 ثيدح 731.

 ءهراونألا راحب (؟) ج 21١ص1١5.

 ." ثيدح ١1١ ص «١ج يفاكلا لوصأ (7)

 اضمن

 : كغ قداصلا مامإلا نع ةياورلا يف درو ام وهو روث

 بارجلاك غوبدم روث دلج هنإف ءرفجلا يف هلوق امأو»
 لالح نم ةمايقلا موي ىلإ هيلإ سانلا جاتحي ام بتك هيف

 هيفو « ف يلع طخب هللا لوسر ءالمإ ؛مارحو
 يدنع نإو «نآرقلا نم ةيآ هيف ام ؛ 8كهإ5ةمطاف فحصم

 رفجلا يدنعو ءهاولو هفيسو هعردو هللا لوسر متاخل

 . '"”ةمعز نم فنأ مغر نع

 ىف لمأتلا دنع رهظت ةديدع دهاوش ةجيتنو

 ريبك ءاعو وه رفجلا اذه نوك برقتست "تاياورلا
 رمحألاو ضيبألا نيرفجلا يوتحي

 ماع لكشب ةعبرألا رافجلا هذه ىلع انفّرعت نأ دعبو

 :اهنم لك ةيوه ىلع ءوضلا يقلن -

 رفجلا باتك ةيوه ْ

 . 8 هللا لوسر - يلمملا *

 نيموصعملا ةمئألا نع ةدراولا تاياورلا ركذت

 مركألا لوسرلا وه باتكلا اذه يلمم نأ مالسلا مهيلع

 هتايح رخاوأ يف لصح دق ءالمإلا اذه نأو كقَيدمحم
 / 93ةفيورعلا

 ةيئكقت يلع مامإلا - بتاكلا *

 ريمأ وه رفجلل بتاكلا نأ تاياورلا كلت ركذت امك

 . يت بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 . بيغلا نم ملع - ىوتحملا *

 ىلع رفجلا ءاوتحا ىلع تاياورلا ضعب تثدحت دقف

 ىلإ نوكي امو ناك ام ملعو ايازرلاو ايالبلاو ايانملا ملع
 . ةمايقلا موي

 يف ةدراولا ةيليصفتلا نيوانعلا نع ثيدحلا نكميو

 :يلي امب رفجلا ىوتحم

 ةافو دعب هيك يلع مامإلل ثدحي اميف رابخا

 )١( «قباسلا ردصملا ص51١.

  (0),.هش ١ص ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح انياتك رظنا

 .6ةةصص قباسللا ردصملا")



 اننا

 .نامز لك يف هئادعأو هئايلوأ ركذو « قي يبنلا

 طارشأو «(جع)تيبلا لهأ مئاق ناوأ طارشأ -

 ىولبو ءهرمع لوطو .هؤاطباو ءهتبيغو ءهدلوت

 .هدعب نم هب نينمؤملا

 . مشاه ينب كلم يف نوكت تامالع -

 مامإلا بتك تامالعلا كلت قلطنم نم هلعلو

 ىلع ربجأ يتلا ةيمسرلا دهعلا ةقيثو ىلع ةيئكئاضرلا
 ىناعدتسا نإ ىسفن ىلع هلل تلعج دقو ...» اهئاضما

 ىو تياص يدق معلا فول نلت رو ملسلا: را
 ةعاطو هتعاطب ةصاخ بلطملا دبع نب سابعلا ىنب

 قلع نال ةيودجلاو ةهباعلاو (لاف نأ ىلرال كرمت
 .«كلذ دض

 .ناكمو نامز لك ةفص

 يف نوخسارلاو هللا الإ اهليوأت ملعي ال ءايشأ ريسفت
 . '""ملعلا

 ةاش دلج - مجحلا

 مجحلا ريغص رفجلا باتك نأ تاياورلا نم ودبي

 دلج زواجتي ال همجحف مولعلا نم هيوتحي ام ىلإ ةبسن
 «صاخ لكشب أبوتكم نوكي نأ ةركف تّرقي اذهو «ةاش

 وأ يبن الإ هيف رظني مل» هنأب هيف درو ام عم بسانتي اذهو

 . ؟يبن يصو
 يبن ريغل ةقاط ال مولع ىلع يوتحي هنأل كلذ ّلعلو

 ءاسي دق تايوتحملا كلت نأ وأ اهلُّمحت ىلع يصو وأ

 .اهيلع عالطالل نيلهؤملا ريغ لبق نم اهمادختسا

 ضيبألا رفجلا ةيوه

  مدقت امك ءاعو دّرجم وه رفجلا اذه نأ امب

 درو دقو هاوتحم لوح رودي هتيوه يف ساسألا مالكلاف

 : يلي ام يوتحي هنأ

 .دواد روبز ١

 . 2 ىسوم ةاروت  ؟

 )١( 57ص ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح انباتك رظنا - 51.

 . زاك ىسيع ليجنا - "©

 . هلكت ميهاربإ فحص - 5

 بتك اهنم دارملا لعلو ؛ىلوألا هللا بتك  ذ

 .نيقباسلا «ءايبنألا

 باتك١ب ًاضيأ ىّمسُي ام وهو ةعماجلا باتك د

 («ىلع

 ٌدح ىلإ مارحو لالح نم ةيعرشلا ىلاعت هللا ماكحأ

 تحّرص دقو .شدخلا يف شرألا نع ثيدحلا

 لَو مركألا لوسرلا وه باتكلا اذه يلمم نأ تاياورلا

 . هلكت يلع نينمؤملا ريمأ وه هبتاك نأو

 . الكت ةمطاف فحصم -ا/

 باتكلا لباقم يف صاخ نآرقب سيل باتك وهو
 امك ميركلا نآرقلا نم دحاو فرح هيف سيل لب زيزعلا
 ىف ّرسلاو .باتكلا اذهل ةركاذلا تاياورلا هيلع تدكأ

 نامت بلغ دقف ,.«فحصما»ب هتيمست وه ديكأتلا اذه

 فحصملل يوغللا ىنعملا ْنأ عم «نآرقلا يف ظفللا اذه

 يتلا ةساركلا وه فحصملاف .هريغو نآرقلا معي

 "!(اهيف بتكي ام يهو) فحصلا نم عمج ام اهتقيقح

 لهأ هيلع ٌصن امك .؟'”ةدودشملا باتكلا ىتفد نيب

 . ؛دّلجملا باتكلا»ب مولا هلق نعي اند يأ قلل

 كغ ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا نأ باتكلا اذه ةّصقو

 ًاموي نيعبسو ةسمخ هللا لوسر اهيبأ ةافو دعب تثكم

 - ليئربج ناكو ءاهيبأ ىلع ديدش نزح اهلخد دق ناكو
 اهيبأ ىلع اهءازع نسحيف اهيتأي  ةياورلا يف درو امك

 امب اهربخيو «هناكمو اهيبأ نع اهربخيو ءاهسفن بّيطيو
 يف كلذ بتكي ةئظ يلع ناكو .اهتّيرذ يف اهدعب نوكي

 باجأ دقو . ع نيالا تاسست كم ناقك

 ,اْث ١1ص .5ج :برعلا ناسل )١(

 .5560ص .١1ج :دراوملا برقأ ()

 رئاصب .0 ثيدح .؛؟١58ص ١2ج :يفاكلا لوصأ مجار (5)

 ,.3 ثيدح ١١4  6١”ص :تاجردلا



 رفحلا

 فحصم نع ليش امدنع هيض قداصلا مامإلا

 :هلوقب كغ ةمطاف

 الكت ةمطاف ىلع لخد هّيبن ضيق امل ىلاعت هللا ْنِإ»
 «لجو رع هللا الإ هملعي الام نزحلا نم هتافو نم

 ىلإ كلذ تكشف اهئّدحيو اهّمغ ىّلسي اكلم اهيلإ لسرأف

 نينمؤملا ريمأ لعجف كلذب هتملعأف «يل يلوق توصلا

 . "”«ًافحصم كلذ نم تبثأ ىتح عمس ام لك بتكي

 نم رم ام ىلإ ةفاضإلابف فحصملا اذه ىوتحم اًمأو

 ءامسأ ىلع هلامتشا تاياورلا ضعب تركذ دق :اهتيّرذ

 ةركس نب ليضف نع درو دقف ضرألا يف كلمي نم لك

 :لاق هنأ

 [ ةيئقت قداصلا مامإلا يأ] هللا دبع ىبأ ىلع تلخد»

 ؟ليبق رظنأ تنك ءيش يأ يف يردتأ ليضف اي :لاقف

 ةمطاف باتك ىف رظنأ تنك : ةئظ لاق ءال :تلق :تلاق

 مساو همساب هيف بوتكم وهو الإ كلمي كلم نم سيل

 , ”"0”:ثيدحلا . . . هيبأ

 ةمطاف فحصم هيوتحي ام ْنأ تاياورلا يف درو دقو

 هيف سيل هّنأ ديكأتلا عم «تاّرم ثالث ميركلا نآرقلا لثم

 ملع١ وه هاوتحم ناونع لب «"”دحاو فرح نآرقلا نم
 : نو ا

 رمحألا رفجلا ةيوه

 ىوس يرفجلا ءاعولا اذهل ىوتحم تاياورلا ركذت مل
 يف هئكقتقداصلا مامإلا نعف لَو هللا لوسر حالس

 امهيلع ناباهال امهنا رمحألاو ضيبألا نيرفجلا فصو

 :تاجردلا رئاصب .5 ثيدح ٠*71. ص كج : يفاكلا لوصأ )١(

 2.18 ثيدح .607١21/ص

 8 ثيدح ,742ضص ء١ج : يفاكلا لوصأ ()
 7١. ثيدح 75ص ء77١ج :راونألا راحب (7)

 :تاجردلا رئاصب .1 ثيدح .١71ص ١1ج :يفاكلا لوصأ (4)

 .6١ا7ص

 ناي

 ءامهراعشأو امهفاوصأ

 حالس رخآلا يفو ءامهدحأ يف ًابتك نيسوحدم

 . "75 هللا لوسر

 عردلاو رفغملاب ىرخأ ةياور يف حالسلا رَّسف دقو
7 

 بحاص وه رفجلا اذه حتفي يذلا نأ درو دقو

 . "”مدلل الإ حتفي ال هنأل لتقلل هحتفي يذلا فيسلا

 مامإلا وه فيسلا بحاص نم دارملاو
 ذإ ءرمحألا رفجلاب يمس اذهل هلعلو ؛(جع)يدهملا

 . مدلا ىلإ زمري رحألا نوللا

 حالسلا ريغ رخآ ىوتحمل رشت مل تاياورلا نأ عمو
 ب مامإلا ريبعت نم دافتسا يسلجملا ةمالعلا نأ الإ

 نيرفجلا نأ ىنعي يذلاو ةقباسلا ةياورلا ىف «نيسوحدما

 هذه نأ الإ ع مااا هت ةنعوب دنا عا ء ولعت

 عردلاو رفغملاب حالسلا ريسفت اهدعبي دق ةدافتسالا

 رغص ةظحالم عم يفكت يتلاو  مدقت امك «فيسلاو
 .سوحدملاب هفصول هاشلا دلج مجح

 روثلا دلج ةيوه

 هنأ روثلا دلجب توعنملا رفجلا يف برقألا نأ مدقت

 .رمحألاو ضيبألا نيرفجلا يوتحي ريبك ءاعو

 ىوتحم نم مدقت ام نيع وه هاوتحم نوكي هيلعو
 . نيقباسلا نيرفجلا

 رفجلا رس

 دري تاياورلا يف دراولا رفجلا ىنعم حضتا نأ دعب

 نأ ىلع هلكت تيبلا لهأ ديكأت يف رسلا نع لؤاست

 وأ «يبن ّيصو وأ يبن الإ هيف رظني ال ًاباتك مهتزوحب
 ءايبنألا بتكب أدبت مهّيبن نم اهوثرو بتك هيف ًءاعو
 ةصاخ بتكب يهتنتو ىسومو ميهاربإ فحصك نيقباسلا

 538 ثيدح ١60١ص تارجدلا رئاصب )10(

 .088ص 37ج ةادهلا تابثإ (0)

 .٠55ص ١1٠ج يفاكلا لوصأ (*)
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 .رفجلاو ةعماجلاك وهللا لوسرب

 تاياور سفن ىف هدجن لؤاستلا اذه ىلع باوجلاو

 ةمالع ىه بتكلا هذه نأ اودكأ نيذلا كت تيبلا لهأ

 ؛ قحلا مامإلا ةفرعمل

 طرش وه يذلا صاخلا ملعلا ةبنج ىلع لدت يهف

 مامإلاهنّيبام وهو مامإلا طورش نم يساسأ

 : هلأس يذلا ةهيربل هثيدح ىف كلغ قداصلا

 ؟ءايبنألا بتكو ليجنإلاو ةاروتلا مكل ىنأ

 : هلكت هباجأف

 ءاهوؤرق امك اهؤرقن مهدنع نم ةثارو اندنع يه»

 . '"7«يردأ ال «لوقيف ءيش نع لأسُي

 ةمامإلا ةمالع بتكلا هذه نرك ىلع دهاوشلاو

 :اهنم ركذن ةديدع

 مامإلا نم صن وه لّوألا ليلدلا لب :لّوألا دهاشلا

 تامالع نم بتكلا نم ةلمج نوك ىلع هئكئاضرلا

 : ؛هئظلوقي ذإ مامإلا

 مكحأو سانلا ملعأ نوكي نأ :تامالع مامإلل»

 ءامسأ اهيف ةفيحص هدنع نوكيو (لوقي نأ ىلإ) سانلا

 ىلإ هئادعأ ءامسأ اهيف ةفيحصو «ةمايقلا موي ىلإ هتعيش

 اهلوط ةفيحص يهو ةعماجلا هدنع نوكيو .ةمايقلا موي

 هدنع نوكيو ؛مدآ دلو هيلإ جاتحي ام اهيف ءًاعارذ نوعبس

 شبك باهأو زعام باهأ [و] رغصألاو ربكألا رفجلا

 ةدلجلا ىتحو «شدخلا شرأ ىتح مولعلا عيمج امهيف

 فحصم هدنع نوكيو «ةدلجلا ثلثو ةدلجلا فصنو

 وهو كغ قداصلا مامإلا نع درو ام :يناثلا دهاشلا

 .577لص .١ج يفاكلا لوصأ )١(

 .ء7ج :لاصخلا .4 ثيدح .7١٠2و 7١٠ص :رابخألا يناعم )7١(

 2717و 7١7ص ١1ج : يكئاضرلا رابخأ نويع .577ص

 ١. ثيدح 56١21ص .75ج :راونألا راحب ء١ ثيدح

 رفحا

 اذه تامالع 57 لاؤسلاب ةمامإلا نوعدي اوناك نيذلا

 : 8كغلوقيف اهنم ًادحاو رفجلا ّدعي يذلا بصنملا

 مكوجتحاو هومتبجأو مكولأس اذإ مكنأ ولو»

 امك انسل اَنإ :مهل اولوقت نأ ّيلإ ّبحأ ناك ءرمألاب

 ..هلهأ وه نم دنع ملعلا اذه بلطن موق انكلو «مكغلبي

 انإف مكدنع نكي نإف ؟هبحاص نمو وه نم دنع رفجلا

 ىتح هبلطن اّنإف مكريغ دنع نكي نإو ءمكعيابن
 . ''”«ملعن

 هللا دبع نب دّمحم ّنأ نم يور ام : ثلاثلا دهاشلا

 ىبأف «هلزنم ىلإ كت قداصلا مامإلا اعد نسحلا نب

 ينايتإ نم هعنم ام :دّمحم لاقف «ليعامسإ هعم لسرأو

 : 4ئئ2لاقف .فحصلا ىف رظني هنأ الإ

 لس ىسومو ميهاربإ فحص فحصلا يف رظنأ ينإ»

 . '"”0!؟امكدنع كلذ له كابأو كسفن

 دبع نب دمحم ىلإ هجوم ةياورلا هذه يف مالكلاف

 مامإلاف ءيدهملا مامإلا هنوك يعدي ناك يذلا هللا

 ةمامإلا هاوعد ةانق ىف زمغي اذه همالك ىف ؛لئكات قداصلا

 ةمالع يه يتلا بتكلا هذه كدنع له :هل لوقي هّنأكو

 .«كتمامإ ىلع ًادهاش نوكت ىك ةمامإلا

 بصنمل بتكلا ةّيمالعل دهاوشلا ضعب ىه هذه

 . ةمامإلا

 :ةباجإلا ةلمكت

 لؤاستلا كلذ ىلع ةباجإلا متت مل نآلا ىلإ نكل

 نإ : ةيلاتلا ةجيتنلا ىلإ انلصو نآلا ىلإ هنأل ىساسألا
 هنأل مهدنع رفجلا دوجو ىلع اودكأ دق كن ةمئألا

 امدنع مهف ؛«يهلإلا بصنملاو ةمامإلا ىلع ةمالع

 فةمئألا نحن» :نولوقي امنأكف رفجلا اندنع نولوقي

 ءىش ىلع ةلادلا ةمالعلا ةعيبط نأب لءاستُي دق انه نكل

 :راونألا راحب ء٠٠ثيدح .68١ص :تاجردلا رئاصب )١(

 .40 ثيدح ء4ا/ [ ص ءكاجا



 رفجلا

 ىلإ اهب ملعلا نم اولقتني يكل «سانلل ةرهاظ نوكت نأ
 رفجلا باتك ىلع قبطني ال اذه نأ عم ءاهلولدمب ملعلا

 رظني ال هنأ ىنعمب مهب صاخ وه لب ءًارهاظ سيل هنأل

 اهتطساوب سانلا يدتهي ةمالع نوكي فيكف مهريغ هيف
 . يكن مهتمامإ ىلإ

 باتك يف نيتزيم ةفرعم لالخ نم متي باوجلاو
 : رفجلا

 صاخ ملع ىلع لدي باتكلا اذه نأ :ىلوألا ةزيملا

 هليصحت قيرط نأ ذإ ّيداع ٌناسنإ هلّضحي نأ نكمي ال

 .نيّصاخلا ةينابرلا ةيانعلاو يهلإلا لخدتلاب رصحنم
 نم ثوروم صاخلا ملعلا اذه نأ :ةيناثلا ةزيملا

 . باتكلا اذه قيرط نع ِةّقْيَو مظعألا يبنلا

 لادلا نإ :لوقلا نكمي نيتزيملا نيتاه ةفرعم دعبف

 نم ثوروملا صاخلا ملعلا وه قحلا مامإلا ةمامإ ىلع
 ةمامإلا ىعّدم فرُع اذإف ءرفجلا باتك ةطساوب كي ىبنلا

 ريفعتلا بانك بر رسل اذه دعني رهو: ضاخلا ينعلاب
 ةحضاو ةمالع كلذ ناك ؛ لَو يبنلا نم مهيلإ لصاولا

 باتكلا اذه راهظإ ىلإ ةجاح نود نم ؛هتمامإ ىلع
 ..سانلل

 ةيرشع ينثالا ةيعيشلا ةجوخلا ةعامج

 تارجك ةقطنم ىلإ ةجوخلا ةعامج لوصأ عجري

 رشع عساتلا نرقلا فصتنم يليعامسالا يمامإلا

 يرفعجلا يمامإلا بهذملا ىلإ اولؤحت مث «يداليملا

 . يرشع ينثإلا

 نيرشعو ةئام نم رثكأ مويلا ةعامجلا هذه دادعت غلبي

 لود ءايقيرفأ قرش .؛ناتسكاب ءدنهلا يف نوعزوتي ًافلأ

 ءايناطيرب يف مهنم فالآ ةرشع دجوي امك .جيلخلا

 حوزن ناك دقو .ةيلامشلا اكريمأو ءابوروأ قطانم ضعبو

 دي ىلع هوقال يذلا رهقلا رثإ ايناطيرب ىلإ دادعألا هذه

 .م191/7 ةنس نيمأ يديع قباسلا يدنغوألا سيئرلا

 تشن اس ققو ىلع انهعابجوأ ةعامجتلا هله كتيوطت

 سيخ

 نوؤشلا ميظنتو «تاباختنالا هيف سرامُت ؛ناملربلا

 يف ترهظ امك .ملاعلا يف ةعامجلا عاضوأب ةقلعتملا

 باحصأو ؛نيفقثملاو ءاملعلا نم ةعومجم مهفوفص

 ةعامجلا هذه سأريو .نيرمثتسملاو راجتلا نم فرحلا

 . رفعج دمحم يلع رغصأ الملا

 سودنهلا نم ةريبك ةعومجم َّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 نرقلا دودح ىمالسإلا نيدلا ىلإ اولّؤحت دق اوناك

 يلوغملا مكحلا مايأ ديدحتلابو ءيرجهلا رشع يداحلا

 بهاذملا نيب نوملسملا ءالؤه عزّوت مث  دنهلل

 مهضعبو ينُسلا بهذملا قنتعا مهضعبف «ةيمالسإلا
 ةعامج ٌّقشنا دقو .يليعامسإلا يعيشلا بهذملا قنتعا

 ةيمامإلا نم اوحبصأو ءددججلا نييليعامسالا ءالؤه نم

 يتلا ةعومجملا هذه ضعب تيقبو .ةيرشع ينثإلا
 مغر مويلا ىلإ ةميدقلا اهباقلأب ظفتحت ةجوخلاب تيَمّس
 هذه نمو ةيمالسإلا ءامسألا ىلإ تلدبت مهءامسأ َّنأ

 ءاهتيج .لكوك ءيجموس يجلال ةلئاع) تالئاعلا

 دقف تالئاعلا ةيقب اّمأ .(يجويدا ءيجمار .يجلاو

 اهيلإ يمتني يتلا ةلئاعلاك ًاعم اهباقلأو اهءامسا ترّيغ

 .رفعج لآ ةلئاع يهو ءرغصأ الملا

 رغصأ الملا

 ةنس (اينيك) اسابموم ىف رغصأ "الملا دلو

 نم ةلمج دي ىلع ةيئيدلا مولعلا سردو ماو

 ىف ةيدادعإلا ةساردلا ةلحرم ىهنأ امك ؛كانه ةذتاسألا

 . ةّيمسرلا اهسرادم

 ًاصصختم ناكو ؛م١1947١ ةنس هدلاو ينوُن اّملو

 ىف هّلحم رغصأ الملا لح 0ما1هة0 نويعلا صحفب
 .هيلع ةنهملا هذه نقتأ امدعب لمعلا رييست

 دارفألا نم تاذلاب ةلحرملا هذه يف حبصأ دق ناكو

 نيكراشملا نمو ؛ةيّلحملا ةعامجلا نمض نيطشنلا

 (انالوم) ةملك نم ةذوخأم ةيتارجكلا ةغللا يف (الُم) ةملك )١(
 دفو .ًاضيأ ةيسرافلاو ةيدروألا ةغللاب لمعتسُي يتلاو «ةيبرعلا

 .اهب فرع ىتح (رغصأ) همسا تقحل



 رفجلا الكلم

 تردص ىتلا (ربهر) ةلجم ىلع فارشإلا ىف نييلعفلا

 ماع اهقالغإ ىتح ًاماع ١77 ةدمل ةيتارجكلا ةغللاب

 . م5317

 ةسائر بصنم لغش دقف «ةيتاذلا هتالهؤمل ًارظنو

 .م 1956 ماع ذنم ةيقيرفألا ةجوخلا ةعامج

 ةنس ندنل ىف ةيملاعلا ةجوخلا ةعامج سيسأت دعبو

 . ًاماع نيرشعو ةثالث ةبارق ةسائرلا بصنم لغش م17

 يمالسإلا زكرملا سيسأتل ىعس م1984 ماع يفو

 .ندنل لامش 8[5م50:76©6 روم ناتس ةقطنم يف

 ام هبشأ جهانم اهبلغأ ناك «ةديدع تافلؤم بتك

 لوقح يف ةماعلا ةيفيقثتلا وأ ةيساردلا جهانملاب نوكت

 ردص دقو .ريسفتلاو هقفلاو مجارتلاو ةريسلاو خيرأتلا

 :هتافلؤم نم

 .ايقيرفأ قرش يف ةجوخلا خيرأت ١

 . مالسإلا يف جاوزلا -

 .ةغالبلا جهن يف ثوحب

 (نآرقلا ريسفت ىف نايبلا) نم لوصف ةمجرت - ؛

 ١ .ةيزيلكنالا ىلإ «يئوخلا مامولل

 . مادص نيجس ُتنك

 دق ناك ةيزيلكنالاب ةمهملا بتكلا تارشع هل َّنأ امك

 .اهيلع همسا ركذي نأ نود اهرشن

 نسحأ نم (ماذص نيجس تنك) هباتك ٌدعُي امبرو

 نع نيجس اهلّجس ةريس نسحأ لب ءاهعتمأو هتافلؤم
 ةغللاب م984١ ةنس رشن دقو «ريخألا نرقلا يف هسفن

 . 1 ال105 5300305 2ءاوهه66 ناونع تحت ةيزيلكنإلا

 هثرشنو ؛ةّيبرعلا ةغللا ىلإ هتمجرت ىلع ٌثفرشأ دقو
 .هل ٌتِمَّدَنو «م1457 ماع توريبب

 رفس ةلحر ةليصح ذاخألا ديرفلا باتكلا اذه ناك

 رْدَي ملو 2م1487 ماع قارعلاب تهتناو ءاينيك نم تأدب

 نوجس يف هتجوزو ءوه ًافيض لحيبس هنأ اهبحاص دلخب
 نم هفلؤم بّرق دقو «نيمويو روهش ةعبرأ ةذمل دادغب
 نأ نكمي ال ملاع ىلإ هئراق لقنو «ةلحرلا تاحاسم

 ةعومجمل ةّيمويلا ةايحلا روص ثيح .ةليختي لب هاري

 ترهظ امبر اياكح نم مهناهذأب رودي امو مهسيساحأ
 .ًاضيأ مهتنسلأ تاتلف ىلع

 روضت اهنا ىلإ ةفاضإلاب ةلخرلا هذه تازكذم ٌدَعَنَو

 رهقلا دوهع أوسأ نم وه دهع يف فيحلاو ملظلا
 ىف نوجسلا بدأ هلّجس ام مهأ نم ًةدحاو  مالظلاو

 . ثيدحلا هخيرأت

 ان ني دن 00 0

 ةيويندلاو ةّينيدلا نيتماعزلا نيب رغصأ ًالُملا عمج
 عاطتسا دق ناكو «ةيملاعلا ةجوخلا ةعامج قاطن نمض

 عيمج يف ةجوخلا ةفئاط دحّوي نأ «ةزيمتملا هبهاومب

 .اهجوم ًاماع ًادشرم مهل نوكي نأو .ملاعلا ءاحنأ

 ةّيبرعلاك ءتاغللا نم ديدعلا هناقتال ًارظنو

 ةيتارجكلاو ةيليحاوسلاو ةيزيلكنالا بنج ىلإ ةيسرافلاو
 «تاعمتجملا هذه ىلإ لوخدلا هل تحاتأ دقف ةيدروألاو

 يف ترهظ ةديدج تافاقث هتفاقث ىلإ تفاضأ امك

 . ةماعلا هسلاجمو ؛هبطخو .هثيداحأ

 يف اهئاقلإ ىلع بأد يتلا هتارضاحم تناك دقف

 ماجي ترامس ةرئادي تركت ام هييعأ مالمإلا نكرر

 .هقفلاو ءلاجرلاو ءريسفتلاو ٠ خيرأتلا نيب اهيف

 فوطقلاك هئثيداحأ ىف راعشألل هتاراتخم تناكو

 رسل فقل وتراكم رعشلا لئامخ نم ةاقتنملا

 امم «فاغللا نم اهريف وأ «ةيدروألا وأ «ةيسرافلا مأ

 نيعمتسملا ىلع ريثأتلا يف هتردقمو «هتراهم ىلع دهشت

 .ةيفاقثلا مهتايوتسم تفلتخا امهم

 لاثمأ نيدهتجملا رابك نم ةلمج رغصأ الملا ٌرصاع

 «م٠١1917 ةنس ىفوتُملا ميكحلا نسحم ديسلا مامإلا

 ةنس لوتقملا) ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا مامإلاو

 ىفوتُملا) يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا مامإلاو 0

 عجارملا عيمج دنع ةوظحلا هل تناكو «(م1997 ةنس

 هتيصخش نع ٌئبنُت هتاقالع تناك امك .نيرخآلا

 هذه تفنتكا يتلا ةدقعملا تابوعصلا مغر ةنزاوتملا



 نآرقلا يف داهجلا

 ريسب مكحتت يتلا ةيزكرملاو .ديقعتلا ةغلابلا ةبقحلا

 ىف داعبأ تاذ ةلاح نمض كّرحتي ناك كلذب وهو

 هلامعأ فقوي نأ نود نزاوتلا رهظمب روهظلل ةلواحم

 .هفادهأ نع هفرصت ىتلا ةيئزجلا تالاحلا ىلع

 اهيف فلتخي ال ىتلا .ىرخألا ةّيسفنلا هتافصاوم ام

 يف هدهز «هب ٌفرُع يتلا دهزلا ةصيصخ اهّمهأف «نانثا

 كلذ حضتي ىتح قلطم لكشب ةايحلا يف هدهزو .ةرهشلا

 ةاهعناو اهلقت: ىلا لفكلا ليسو نم ةاذغلا تاع طم نع
 ًاعضاوتم ًالزنم الإ لّثمت ال يتلاو ءاهنكسي يتلا رادلاب

 . هلثم صخشل ةبسنلاب

 لئاوعلا عبْشُيل تاءاطعلا بهي هسفن تقولا يف ناكو

 نيذلا ةدجنل ىعسيو . ىضرملا بيبطتب لفكتيو « ةريقفلا

 . ةنحملا قئارط مهتدّرش

 دقف تارادصإلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا رشن لاجم يف اّمأ

 يتلا بتكلا نم عيماجمب يمالسإلا زكرملا ةقورأ ترخز

 ةيفاقثلا عيراشملا نم ديدعلا ءارو ناك هَّنأ ىلإ ةفاضإ

 نأ نود ًاّيونعمو ًاّيدام اهدانسإب أتفي مل ثيح ةّينيدلاو

 .دحأ ىلع ةّئم هل نوكت

 هتمدخ رادقمبو «هسبلمو «هسلجم ىف ًاعضاوتم ناك

 دهشت مل امبرو . ةميسج هب هيفراع ةراسخ تناك سانلل

 دفاوت يذلا مويلاك نيد ميعزل ًاعييشت بابضلا ةمصاع

 ىف فكألا هتلمح ثيح «هيلع عادولا ةرظن ءاقلال هوبحم

 /ه١147١ ةجحلا يذ ١4 ءاثالثلا موي هريظن َّلق بكوم

 .م١٠٠5 راذآ ١

 ٌجارسلا كلذ أفطناف .هداوج نع سرافلا لجرت دقل

 . جاهولا

 ينيوزقلا تدوج

 نآرقلا يف داهجلا
 داحتالا يف ناجيبرذأ  وكاب رمتؤم ىلإ مدقم ثحب

 لجأ نم لاضنلا يف نوملسملا» عوضوم لوح يتايفوسلا

 "م1

 لوأ نيرشت /” ١/ ١/ مايأ يف دقع يذلا «مالسلا

 .م15
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 «ناسنإلا ملاع نأ ةخسارلا ةيملعلا قئاقحلا نم

 ايحي «نيناوقلا نم ةلمجل عضاخ ؛ملاوعلا نم هريغك
 نم غلب دقو .اهل ًاقفوو اهلالخ نم ريغتيو روطتيو ومنير

 اهيلع ينب ديدج ًاملع نأ اهخوسرو ةقيقحلا هذه حوضو

 نم عمتجم يف ةيلبقتسملا تاريغتلاب ؤبنتلا ملع وهو
 . ممألا نم ةمأ وأ تاعمتجملا

 ةرم لوأل ةقيقحلا هذه نالعإ ىلإ مالسإلا قبس دقو

 «لايجألاو .بوعشلاو «ممألا نأ نيبت خيراتلا يف

 لحدتو لماكتتو ومنتو ءايحت ةيراضحلا تادحولاو

 وأ ةيئاقلت ةيوفع ةروصب سيلو طباوضو نيناوق بجومب
 اهدصر نكمي ةرهاظ ةروصب متي كلذ نأو .فدصلاب

 0 وأ ةيرحس ةروصب سيلو اهيعوو

 لذ رنج هاج اذإ لب َوَبأ لل > 1 ىلاعت هللا لاق

 . 74 نوُميتتَس الو ٌةَماَس َنورْحْتَسْ

 .ناسنإلا ةدارإ نع لزعمب لمعت ال نيناوقلا هذهو

 هذه لمع يف نايساسأ هرايتخاو ناسنإلا ةدارإ نأ لب

 ٌقَح ٍرَوَقِب ام ُرْيَمي ال هلأ َكنِإ9 ىلاعت هللا لاق نيناوقلا

 ُك مَ هلأ كأي َكِلَد» ىلاعت هلوقو .4”"2ُةيْضَي ام أوكي
 هلآ تأ مشي ام تب مح مَ لع اَهمشَأ ٌدمْنَي انتم
 .امهريغو - '”4 يلع ٌعيِمَس

 أدبم وهو رخآ أدبم نطبتسي ساسألا أدبملا اذه نإ

 نع هتيلوؤسمو هتايح ةغيص رايتخا يف ناسنإلا ةيرح
 ١ .هرايتخا ةبقاع

 اهمقر ءامّسلاو# هللا عنص نم يه نيناوقلا هذه نإ

 . 14 اريل عضو

 )١( :ةيآلا ءسنوي ةروس 49.

 :ةيآلا .دعرلا ةروس (؟) ١١.

 )”( :ةيآلا «لافنألا ةروس 07.

 ) )4:ةيآلا «نمحرلا ةروس 1.



 اند

 لالخ نم رثؤتو لمعت انركذ امك  اهنكلو

 2007 ركام ثيتيَو قرص هلأ اورصتت نإ# رشبلا تارايتخا
 00 0 0 ماو
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 ءوشن ريسفتل ةيمالسإلا ةحورطألا حضون نأ نكمي

 عارصلا ةرهاظ ءوشن مث نمو ءيسايسلا عمتجملا
 وه امك ةينارقلا صوصنلا ىلإ ادانتسا يلاتلا لكشلاب

 كلت ىف ناسنإلل يديقعلا ىوتحملا نع ىمالسإلا ريبعتلا

 1 ْ . ةلحرملا

 ةرطفلا ىلع ايحت رمألا لوأ ةيناسنإلا ةعامجلا تناك

 «نأش تاذ تاديقعت ةيأ نم ةيلاخ ةجذاس ةايح ةيلصألا

 يف ناسنإلل نكي مل «نواعتلا ساسأ ىلع ايحت تناكو

 ةمودعم وأ ةدودحم تناك امبرو ««خيرات» ةلحرملا هذه

 فارشتسا عم قفارتت يتلا «نمزلا» ةرهاظب روعشلا

 لامآو فواخم نم فارشتسالا اذه نمضتي امب لبقتسملا

 قاستاو سناجت كانه ناك ةلحرملا هذه يف .تاعقوتو

 نك ةلحرملا هذه يف ةيناسنإلا ةعامجلا هذه 0
 يدل ل 2+

 ينآرقلا ريبعتلا بسح 4 ةَدِحو ةمأ س

 دقف ءرمتست مل رشبلا ةايح نم ةلحرملا هذه نكلو

 ىلإ ؛«ةيجيردت ةروصب .ةيناسنإلا ةعامجلا هذه تلقتنا

 ل 0

 يل نكوجسم الرئأ رقد 0

 رهظت تأدب دقل .ةايحلا لوقح نم كاذ وأ لقحلا اذه

 «لحت ال وأ ام ةقيرطب لحت تناكو تافالخ كلذ ببسب

 أدبو «خيرات» ناسنإلل نوكتي أدب دقل «لعافتت ىقبتو

 سانلا أدب انهو .؛«ليقتسملا» ىلإ رظني ناسنإلا

 ال :ةيآلا ءدمحم ةروس )١(

 .6 :ةيآلا «هفهكلا ةروس(؟)

 نآرقلا يف ذ داهجلا

 نك اًمَوأ# سنوي ةروس يف ىلاعت هللا لاق نوكلدجملا

 ةرهاظ بقعأ دقل '”«ًاوثلصخل ُهَدِحو دك هّلإ سال

 .ةوبنلا ةرهاظ ءوشن فالتخالا

 يف يسايسلا عمتجملا ةدالو نأ ربتعن نأ نكميو

 عمتجملا نإف «ةوبنلا ةرهاظب تنرتقا ةيرشبلا ةايحلا

 .اجاهنمو ةعيرش يعدتسي ناك ميظنتو نينقت نم هيضتقي
 ءايبنألا ميحرلا ميكحلا ربدملا قلاخلا هللا لسرأ دقو

 .ةمهملا هذه زاجنإل

 ةريسم نع ةقيقحلا هذه نايب نمضتت ةيلاتلا ةيآلا نإ

 . خيراتلا يف ةيناسنإلا ةيعضولاو «ناسنإلا

 م رَبي نشيل سَ تعب هدو أ 0 و
 21 أ 20 م 2 رار م

 0-0 كوأ يلا الإ دهب تلقا 0

 اوُثَماَع تدل ُدَّمأ ىتَهَم ٌرْهَتَي اَينب تيل ْمُهْنَاَج اَمِل
 طاص 1 ب نم ى ب دهب ُهَّنلأَو ءهنذإب ّيَحْلَأ ّن نم ِهِف أوفلتخأ
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 3 مَقْنْسُم

 ةرهاظ ةقالع سرد يف عسوتلا ددصب انه انسل

 نم هئوشنو ؛يسايسلا عمتجملا ةدالو ةرهاظب ةوبنلا
 نيب تافالتخا نم دلو امو ةيناسنإلا ةايحلا ديقعت

 اندرأ ءرخآ لاجم ثحبلا اذهلف تاعامجلاو دارفألا

 عمتجملا يف «فالتخالا» ةرهاظ ىلإ ريشن نأ طقف

 .يناسنإلا

 ت1

 عم قيرف نوكيف ءرشبلا نيب زيمت «تافالتخالا» نإ

 فقومو يأر عم رخآ قيرف نوكيو فقومو يأر
 تدأ تافالتخالا نم ًامسق نأ كشالو .نيفلتخم

 تاعامج نيوكت ىلإ تدأف «زرفلا» ةيلمع يف اهتفيظو
 ةفلتخم ةزيامتم تاعمتجم مث نمو فلاب ةزيامتم

 صاخلا هجهنو صاخلا هراسم اهنم عمتجم لك ذخأ

 )١( :ةيآلا .سنوي ةروس 19.
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 نآرقلا يف م داهجلا

 لحلا يه «زرفلا» ةيلمع تناكو .هروطتو هتايح يف

 . تافالخلا هذهل

 هلمع لمعي يقب تافالخلا نم رخآ ًامسق نكلو

 لحلا لئاسو نم نأ يف ًادبأ كشن الو .الح يعدتسيو

 نيب اميف وأ :نافينألا ةعامحملا لخاد تمدختسا يتلا

 يف رشبلا مدقت املكو «برحلا ةليسو يه تاعامجلا

 ةكبش تدادزا مهتاماسقنأ تعونت املكو .مهتايح

 بابسأ تدادزا مث نمو ًاديقعت مهحلاصمو مهتاقالع

 راوحلا لئاسو حلفت مل لكاشم لحل مهنيب اميف بورحلا
 «ةطلسلاو تاورثلاب قلعتت ةيدام لكاشم اهنم .اهلح يف

 .ناميإلاو ةديقعلاب قلعتت ةيونعم اياضق اهنمو

 ميمص يف دوجوم يناسنإ طاشن ؛نذإ برحلا

 خيراتلا يف ةتباث ةرهاظ ادغ دقو ءاهنع جتانو ةراضحلا

 هلماوع نأل ةيناسنإلا ةراضحلا روصع مدقأ ذنم يرشبلا

 .رارمتساب ددجتن

 ًامالآ ببست يهف كش الب ةعجفمو ةميلأ ةرهاظ اهنإ

 قرغتسا تازاجنإل ًاريبك ًارامد ببست يهو «ةلئاه
 عستت ام ًاريثكو .سانلا رامعأ نم ًاليوط أنمز اهقيقحت

 نولتاقتملا مهنم سانلا نم ريثك حاورأ قهزتف اهترئاد
 .نييندملا ناكسلا نم نيلتاقتملا ريغ مهنمو

 رظن دقف كلذلو .برحلا ةعيبطل ةمزالم رومأ هذه

 اوناك مهنكلو «روفنو ةيهاركب «بلاغلا ىلع ءرشبلا اهيلإ

 هنوري امل اهضوخ ىلع نوهركي وأ اهيلع نومدقي ًامئاد
 هللا نيب دقو .برحلاب الإ اهتجلاعم نكمي ال تارورض
 نم 1110 هيلا يف :ةقيقحلا هذه ميركلا نارغلا يف ىلاخت

 هو كَل زك َرهَو ُلاَدِقْلا ْمُكِِلَع بيك ط :ةرقبلا ةروس
 وهو انيَط اوبِجُت نأ َىَسعَو ٌمُكحَل يح َرْهَو امم ْأُهَرْكَت نأ
 . 4 بروتكتت ا[ شنو ماني هلو كَل د

 نم رشبلا نم ؟ةريخ وأ ةريرش ةرهاظ يه له
 ىف اهيلع ءاضقلل لمعلا بجي ةريرش ةرهاظ اهربتعا

 ءالوم لعلو :ةقاسومو هعناقتو نسال "لقع نيمط
 .رشبلا ةيرثكأ نولثمي

 ةيرورضو ةيباجيإو ةرّيخ ةرهاظ اهربتعا نم مهنمو

 انتل

 .اهبئاوش نم ةيناسنإلا ةيفصتل وأ ةيناسنإلا مدقتل

 اهنأ ىلع اهسرامو .لثمألا ةايحلا بولسأ اهربتعاو

 .اهرربت «ةفسلف» اهل أشنأو ةلاسر»

 الب ةعجفمو ةميلأ ةرهاظ اهتاذ يف برحلا نأ قحلاو
 ةريرش وأ ةريخ اهنأب فصوت نأ نكمي ال اهنكلو كش
 تسيل اهنأ امك ةيقالخا ةليذر تسيل يهو .قلطم لوقب
 بستكي يرشب طاشن اهنأ .اهتاذ يف ةيقالخأ ةليضف

 هدعب بستكيو هفادهأ نمو هعفاود نم ةيقالخألا هتفص

 يبلسلا هرود وأ اهلماكتو ةيناسنإلا ةايح يف يباجيإلا
 ةمأ لمحت يتلا عفاودلا كلت ةعيبط نم ريرشلاو مادهلا

 دوزي يتلا فادهألاو برحلا ضوخي نأ ىلع ًابعش وأ

 . اهغولب ديري وأ اهنع

 مدقي نيح ًايقالخأ ًالمعو ًاقح برحلا نوكت دقف

 غولب اهنم فدهتسيو ةرّيخو ةليبن عفاودب براحملا اهيلع

 ال ةيقالخأ ةرورض نوكت ذئنيحو «ةريخو ةليبن تاياغ

 نيح ةيمارجإو ةريرش نوكت دقو .اهب مايقلا نم دب
 نم ةيناودعو ةريرش لماوعب ًاعوندم براحملا اهبكتري
 . ةريرشو ةيناودع فادهأ غولب لجأ
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 قلطنن برحلا ةلأسمل ةيعوضوملا ةيؤرلا هذه نم
 يهو ءاهساسأ نم برحلا «ةيقالخأ» ةلأسم هجاونل

 تحرط اهنكلو  انرشأ امك  ًامئاد ةحورطم تناك ةلأسم

 تالآ تروطت امدعب ؛ةريخألا روصعلا ىف داح لكشب

 تايوتسمو لاكشأ ىلإ اهبيلاسأو 506 برحلا
 ام رامدلاو ةيرشبلا مالآلاو لتقلا نم ببست تدغ

 تائمب يضاملا يف برحلا فيلاكتو راثآ زراجتي
 ين تمظاعت دقل .فاعضألا فولأب امبرو فاعضألا

 تلكشتو .برحلا ذبنو «مالسلا» ىلإ ةرعدلا ملاعلا

 ريبك يفاقث رايت لكشتو «ةيلودو ةيميلقا تائيه كلذل
 .اهيلإ وعديو ةركفلا هذه مدخي

 مظعأ ىدحا ةيضقلا هذه يف ««نيدلا» ربتعا دقو

 نأو مالسلا ةركف معدت نأ يغبني يتلا ةيفاقثلا ىوقلا

 وأ حالسلاب اهل دادعإلا ىلإو برحلا ىلإ هجوت لك نيدت



 8غ

 ىلع هتوعد زكري نأ بجي نيدلا نإ .ركفلاب وأ ةسايسلاب
 لمعلاو مالسلا بح ىلع هعابتأ يبري نأو «مالسلا ةركف

 ال ريرش لمع اهنأل ءاهذبنو برحلا ةهارك ىلعو هل
 «توملاو رامدلا ىوس ةراضحلاو رشبلا ىلإ بلجي

 ةهيركلاو ةئيسلا قالخألاو فطارعلا ناسنإلا يف يمنيو

 نمل وا دعاك

 فقوملا اذهو مالسلا ىلإ ةوعدلا هذه تفداص دقل

 يمالسإلا نيدلا نم ايخيرات ايبرغ افقوم «برحلا نم
 ًادانتسا هيف يغطلاو هتنادإ مث نمو مالسإلا دقن ىلع موقي

 ءالؤم دنع مالسإلاف .مالسإلا يف داهجلا ميرشت ىلإ

 ةركف قانتعا ىلع هعابتأ يبريو «برحلا ذبحي نيد

 خيرات نم ًاريبك ًابناج نا :نولوقيو .اهتسراممو برحلا

 يه برحلا تناكو «يبرحلا طاشنلا ىلع ماق مالسإلا

 نيملسملا نأ ثيح ؛مالسإلا راشتنال ىلوألا ةليسولا

 قنتعت مل يتلا لودلاو بوعشلا ىلع بورحلا اونش

 اوضرف وأ فيسلا ةوقب مالسإلا يف اهولخدأو مالسإلا

 نإف اذكهو .ةيزجلا اهنم اوذخأو مهناطلس اهيلع

 مهتسراممب نيملسملاو ؛داهجلل هعيرشتب مالسإلا
 رهظأو طسبأ دحأ كهتنا دق عيرشتلا اذهل ًاقفو ةيبرحلا

 ىه ىتلا داقتعالا ةيرح ىهو ةيساسألا ةيناسنإلا تايرحلا

 0 ١ . ةيناسنإلا قوقحلا سدقأ نم

 ميلاعتو تاباتكو جهنل ةجيتن فقوملا اذه نإ

 دض (صاخ هجوب) يبرغلا يحيسملا ريشبتلا جهانمو

 يحيسملا ريشبتلا عم يقتلي يذلا - قارشتسالاو مالسإلا

 رئاود فادهأ عم  مدخيو لب .ًابلاغ يقتلي اذكو ًابلاغ

 ريثك يف مدخيو «يمالسإلا ملاعلا يف يبرغلا رامعتسالا

 ملاعلا يف ةيملاعلا ةينويهصلا فادهأ تالاحلا نم

 . يمالسإلا

 هيع نوكي نأ يغبني امل ًالثم نوبرضي ءالؤه نإ

 ءهيلإ اهتوعدو مالسلا جهن اهمازتلاو ةيحيسملاب نيدلا
 نم اهريغو ةيذوبلا كلذكو برح يأل اهريربت مدعو

 يف نيدلا ةلاسر ققحت اهنأ ءالؤه لوقي يتلا تانايدلا

 . مالسلا جهنل اهمازتلا

 نآرقلا يف داهجلا
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 ةباجإلل قلطنن اننإف ءةرقفلا هذه لوأ ىف انلق امك

 دقنلا ىلع ةباجإلل مث نمو برحلا ةيقالخأ ةلأسم ىلع
 نم مالسإلا ىلإ هجوي يذلا يريشبتلا  يقارشتسالا

 دقف «برحلا ةلأسمل اهانضرع يتلا ةيعوضوملا ةيؤرلا
 ةراضحلا ميمص يف دجو يناسنإ طاشن برحلا نأ انيأر

 ضعبلا اهسرام ءاهغيص عيمج يفو ءاهئوشن ذنم

 ليقث بجاوك ضعبلا اهسرامو ء«ةهيرك ةرورضك

 يفو «عيمجلا اهسرام . ةليبن ةلاسرك ضعبلا اهسرامو

 . روصعلا عيمج

 ةيقالخألا اهتفص دمتست نأ يغبني برحلا نأ انيأرو

 عفاودلا ةعيبطل ًاقفوو اهفادهأ نمو اهعفاود نم
 امأ «ةريّرش وأ ةرّيخ اهنأب اهيلع مكحلا نكمي فادهألاو

 لوقب ةريرش وأ قلطم لوقب ةريخ اهنأب اهيلع مكحلا
 . عقاولل فلاخم لوقلا يف ططش وهف قلطم

 ةيساسألا ةلئسألا نم ةلمج نإف اذه نم ًاقالطناو

 اهنمو ءاهسفن ضرفت ًاضيأ مالسلا نعو برحلا نع
 ةقد نم مالسإلا ىلإ هجوملا دقنلا يف ام ىدم نيبتي

 . فاصنإ نمو ةيملع

 وأ ؛ةعامجلا وأ ءدرفلا ناسنإلا هلعفي يذلا ام ىرت

 ةوق لبق نم مجوه اذإ ةلودلاو يسايسلا عمتجملا

 «ىرخأ ةعامج وأ ةلود لبق نم ةيدتعم ةحلسم

 هتمارك وأ هضرأ وأ هلاومأ وأ هتيرح وأ هتايح تضرعتو

 هلعفي يذلا ام ؟ةرطيسلاو بصغلاو كاهتنالاو ناودعلل

 ةججدم ىرخأ ةلود مامأ ةلودلاو يسايسلا عمتجملا

 ضرفت نأ ديرتو يرصنعلا قوفتلا يعدت «حالسلاب
 اذه عفادي له ؟ىرخأ بوعش ىلع اهتياصوو اهناطلس
 دض هسفن نع عمتجملا وأ ةعامجلا وأ ءناسنإلا

 هرومأ ديلاقم هيلإ مسيو عضخيو هل ملستسي وأ يدتعملا

 ضفرو مالسلا بحا# راعش تحتهاوعدب افرتعم

 يه امو ؟اليبنو ايقالخأ اذه هفقوم نوكي لهف «برحلا
 . ايالتب همست عضال مالسلا اذهل ةيقالخألا ةميقلا

 نوكي لهف هيلع نيدتعملا براحو هسفن نع عفاد اذإو



 نآرقلا يف داهجلا

  هسفن نع هعافد نوكي له «يقالخأ ريغ لمعب ماق دق

 هزني نأ يغبني ةليذرو ًاريرش المع - ةيقالخألا ةيحانلا نم
 ؟اهنع هسفن ناسنإلا

 ايسآو ابوروأ بوعش ىلع ناك يذلا فقوملا وهام

 ةيشافلاو ةيناملألا ةيركسعلا نم هذختت نأ امهريغو

 هذختي نأ بجي يذلا فقوملا وهام ؟ةينابايلاو

 يف ينويهصلا نايكلا نم  مهريغو ًابرع  نوملسملا
 يبونج بعش ىلع يغبني يذلا فقوملا وه ام ؟نيطسلف

 ام)؟كانه ةيرصنعلا ضيبلا ةموكح نم هذختي نأ ايقيرفأ

 لباقم هوذختي نأ نيينانبللا ىلع نيعتي يذلا فقوملا وه

 اوعفري نأ ءالؤه ىلع ناك له ؟يليئارسإلا لالتحالا

 ؟مهيلع نيدتعملل مهرمأ اوملسيو مالسلا راعش

 هبزحو ينيلوسومو هبزحو رلتهل حمس ملاعلا نأ ول
 ملاعلا دض مهططخم اوذفني نأ ةينابايلا برحلا ةبصعلو
 ةيملاعلا برحلا عقتل نكت مل ديكأتلاب ؟ثدحيس ناك ام

 له ؟مالسلا وه ام ؟مالسلا دوسي ناك له نكلو ؛ةيناثلا

 درجم نم رثكأ رخآ ءيش هنأ وأ ؟برحلا مدع درجم وه

 دصتي مل هنأ ول ملاعلا دوسي ناك يذلا نإ ؟برحلا مدع

 تائمل ةيدوبعلا ناولأ عشبأ نم نول وه عافدلل دحأ

 عشبأو ءايسآو ايقيرفأو ابوروأ يف رشبلا نم نييالملا
 ةفارخ اهيلع رطيست تاباصع لبق نم توغاطلا ناولأ

 ةلاح انيمس اذإ ؟يه اهبوعش ىتح قحستو يقرعلا قوفتلا
 نيدتعملا ةدارأل مالستسإلا نم ةئشانلا برحلا مدع

 يه ام ؟اذهك عضول ةيقالخألا ةميقلا يه امف .ًامالس

 لّوحتو ةيناسنإلا ةماركلا يغلت ةيعضول ةيقالخألا ةميقلا

 ةدرجم هذهك ةيعضر نأ يف كش ال ؟دبع ىلإ ناسنإلا
 نإ ؟مالسلا وه ام .قالطإلا ىلع ةينالخأ ةميق ةيأ نم

 ةلصحم وه مالسلا نإ .برحلا مدع درجم سيل مالسلا

 مدع اهتلمج نم ةيناسنإلا عاضوألا نم ةعومجم

 «هتدايسو هتيرحو ناسنإلا ةمارك اهيلإ فاضيو «برحلا

 تاناكمإلا رفوتو .,توغاطلل هعوضخ مدع ىنعمب

 . كلذ ريغو هروطتو هراهدزإل

 عيمج نم ةلأسملا ءيضن نأ تالؤاستلا هذهب اندرأ

 برحلا نش نأ حوضوب انل فشكت يهو .اهبناوج
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 كهتنت ةعورشم ريغ فادهأ قيقحتلو ةيناودع عفاودب

 ىلع ةرطيسلا لجأ نمو مهيلع ىدتعملا ةماركو ةيرح
 ريغ لمع وه ةيداصتقالا دراوملاو ضرألاو سانلا

 لامعأ نم لمعو ةليذر ةلاحلا هذه يف برحلاو يقالخأ

 ءالؤه اهب موقي يتلا برحلا نكلو .ةعينشلا رشلا
 نع ًاعافد ناودعلاب نيددهملا وأ مهيلع ىدتعملا

 مهتماركو مهتاكلتممو مهناطوأو مهضرأو مهدوجو

 نكمي الو فصولا سفنب فصوت نأ نكمي ال مهتيرحو

 يقالخأ لمع ديكأتلاب اهنإ .مكحلا سفن اهيلع ردصن نأ
 ًاقح سيل ناودعلا در نإ .ءادألا بجاوو فيرشو ليبن

 ىلعأب عتمتيو . سدقم بجاو وه امنإو ؛هيلع ىدتعملل
 يف طاطحنا وه هنع يلختلاو . ةيقالخألا تازيمملا

 .يقالخأ ريغ لمع وهو ةيناسنإلا ةميقلا

 نيملسملا ىلع بجوي ةلاحلا هذه يف مالسإلا نإ

 ةنايخ عافدلا نع يلختلا نأ ربتعيو «ةيعافدلا برحلا

 عوضخلاو مالستسالا مهيلع مرحيو .ىربك ةيصعمو
 ىلع ةظفاحملا ةرورض ةجحب ناودعلاو نايغطلل

 ًامالس نوكي نل ةلاحلا هذه يف رمألا نأل ؛مالسلا

 وه امنإو - برحلا مدع درجم سيل  انلق امك  مالسلاف

 طسبأل ضقانم وهو «نايغطلل عوضخو مالستسا
 ىقالخأ وأ ىلقع رربم يأ هل سيلو ةيناسنإلا تايضتقم

 : : .رشبلا نم دحأ دنع

 ؛ىدتعملل مالستسالل ةجيتن برحلا مدع درجم نإ
 برح هنأ ًامالس سيل «توغاطلل عوضخلل ةجيتنو

 ملستسم فرط دض ريرشو غاط دحاو فرط نم ةرمتسم

 ديحولا عورشملا يف يقالخألا رمألا نإ .«ملاسم ريغ

 ام هنايغط دضو يدتعملا دض عافدلا وه ةلاحلا هذه يف

 ةجرد ةيأب ناودعلا درل وأ «راصتنالل ةيناكمإ كانه تماد

 نود مالسلا ةقيقحل قفاوم فقوملا اذهف .ةنكمم

 نوكي الو ًأسئاي فقوملا نوكي امدنع معن . مالستسإلا

 برحلا ىف لوخدلا نوكيو «ناودعلا درل ةيناكمإ ةمث

 عافدلا نان يسال ماب ًاراحتنا يدتعملا دض ةنلعملا

 ىرخا لبس سامتلا نم دب ال نكلو بجاو ريغ برحلاب
 .يدتعملا دض عافدلل



 انامل

 تا

 مالسإلا يف مالسلا ادبم

 ةيناسنإلاو ةيلودلا تاقالعلا يف ساسأ أدبم مالسلا

 ةرورض هب يضقت ئراط رمأ برحلاو .مالسإلا يف

 تاعامجلا وأ بوعشلا نع وأ سفنلا نع عافدلا

 ىلع ةرفاكلا ةمظنألاو ىوقلا يدتعت امدنع ةمولظملا

 ىلع ناودعلاو ملظلا سرامت وأ نيملسملا

 . نيفعضتسملا

 رثؤي مالسإلا نأب تايآلا نم ةفئاط تحرص دقو

 ينعنو .برحلاب ثبشتي الو كلذ نكمأ املك مالسلا

 ةمئاقلا ةيملسلا ةيلودلاو ةيناسنإلا تاقالعلا :مالسلاب

 ناك ىنعم يأب سيلو «مارتحالاو ؤفاكتلاو لدعلا ىلع

 ىوقلل ةيعبتلاو ناعذإلاو عوضخلا تاقالع كلذ يف امب

 مالسإلا رقي الو ًامالس سيل اذه نإف «ةرفاكلا ةمظنألاو

 : ىلاعت هلوق ةدعاق ىلع هضفر نكمأ املك هب مازتلالا

 . «اليِبَس َنِِمْؤْلا َلَع ّىرفكْلِ هنأ لَمْجِي نآو»

 يف ساسألا أدبملا اذه ىلع ةلادلا تايآلا نم ١

 :ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوق نييمالسإلا ةعيرشلاو ركفلا

 . 04:2 خلضلاَو»
 ةيناسنإلا تاقالعلا ىف ةقلطم ةدعاق نع ربعت ىهو

 ْ . ةيلودلاو

 ةروس ىف ىلاعت هلوق نأشلا اذه ىف تايآلا نمو  ؟

 ١ ١ : ةرقبلا

 ."4ةكاك رِذِدِلأ ياخ اهثكاذ تريلا اياب
 ا ل

 َوُه ْهَنِإ هلأ لع َلكوتَو ال حلت مللي اًمَتَج نر
 . "ميلا ٌعيِمَتلَأ

 رافكلا ىلإ دهعلا ذبن دهروم يف ةيآلا هذهو

 ١78. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١(

 م :ةبآلا ءةرقبلا ةروس (؟)

 .51 :ةيآلا «.لافتألا ةروس (7)

 ةفوكلا لئاضف يف ةفوفصملا رهاوجلا

 ردغلا رداوب مهنم ودبت نيح مهبرحل دادعتساالاو

 مسلا تاناكمإ ىطعت برحلا عقت مل امف «نيملسملاب

 يف مهتبغر رافكلا ىدبأ اذإف ١ حاجنلا صرف عيمج

 امأ . ةبغرلا هذهل اوبيجتسي نأ نيملسملا ىلع نإف ملسلا

 نم ملسلا ةوعد ىلإ ةباجتسالا نإف برحلا تعقو اذإ
 ردغلل اوضرعت نأ دعب نيملسملل ةمزلم دوعت ال رافكلا

 .ناودعلاو

 مهفورظب نوهرم اهضفر وأ ملسلا ةوعد لوبق نا

 مهنمأ تايضتقمو «برحلا يف رارمتسالا ىلع مهتردقو

 ةلاحلا هذه يف مهل زوجي ال نكلو .يسايس عمتجمك

 ةميركلا ةيآلا هنع تربع ام اذهو .ملسلا ىلإ وعدي نأ

 ةروس يف

 دم لاو ةوتألا ثأر ذك لي ارغاتو انهي ا
 «مكلرع زي نلو

 نيدلا سمش يدهم دمحم

 ةفوفصملا رهاوجلا

 ةفوكلا لئاضف ىف

 ةفوكلا

 حمرو «برعلا ةمجمج .ةفوكلا) :روثأملا يف

 . (ناميإلا زنكو ءهللا

 زنك ةفوكلا) : ةئظ يلع نينمؤملا ريمأ لاقو

 هعضي .هحمرو هللا فيسو «مالسإلا ةجحو «ناميإلا

 .ءاش ثيح

 قرش يف اهلهأب هللا نرصتنيل ءهديب يسفن يذلاو

 .زاجحلاب رصتنا امك ءاهبرغو ضرألا

 لهأ ةفوكلا لهأ) :(هنع هللا يضر) ناملس لاقو

 ب مالسإلا ة ةبق يهو , هللا . (نمؤم لك اهيلإ نحي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اكاردأامءاحورلاةفوكلا

 اكالفألا تلواط دق .يهاه



 ةفوكلا لئاضف يف ةفوفصملا رهاوجلا

 رك بيعلا عع نيكل ةقوتكلا

 روسقلا روصهلا ثيللا ةسيّرع

 طبرلا ريعاسملا دنجلا ةفوكو
 ظاقلا نيزاشملا سستكلا شرع

 هبارقلاو تيبلا لهأ عبرم
 ناستيملا نيدختلا ةرتقكمتلاو

 هعيرملاةئيرملاةدلبلا

 هعيرشلاو درابلا برشملا

 بذع ءامو ضغ مجتنم

 بصخ شيعو بطر عبترم

 ربمعللا انهتينيبست اجتانك

 روفاكلااهضارضرامنأك

 اوفص ًاوفع ضرألا يتأي ءاملا

 ىوحأ ءاثغ ىعرملا لعجيو

 مالسإلاةجح ناميإإلازنك

 اشيامزيزعلا هللالعفيو

 رديح راد مالسإلاةبقو

 رثوكلا يقاس هللا يلو ىوأم

 ررغلاهلهأب هللارصتني

 رشبلا ريخ رديح يلاوم مهف
 هللاطهأررايحلااهلمهأو

 ركبسي هللا نيد ناويإ

 اهيلإملسملكنحي

 اهيلع نمؤم لكدمي ِر

 ةمّرزكملاةكمميمش حوف

 رديح يصولا ةرجه رادو

 هيوبحملا برثيدعبهاوثم

 هبيط دعب دالبلاةريخ

 يبنلا ىلإةعقب بحأ

 يلع ىو ءهرديح ةضور

 دجاسملا يف ةفوكلا دجسمو

 دياعملاو تويبلا عفرأ نم

 هع تدنجو ةمش است امرك
 ءايبنألا ئلص ةفوكلا دسجم ىف

 ايصوألا كاذكو يبن فلا ْ

 هيآ كلتو ئسوماصع هيف

 هياهنلاةياغيرمعل يهو

 نيطقيلاةرجشلاهدنعو

 نيقيلاو ناميإلاو ىحلاو

 رونتلاةيوازلايفرافو

 روحبلا هضرأ يف ترجسو

 اكله قوعيوهيف ثرغي
 اكلفلاهين كلفلامحازي

 حون ىلصم كروبهيفو

 حورلا حورو سفنلاةرسم

 ميهاربإ هللا لا خيشو

 ميقيابوؤمهبناك

 هرهطملاهبخزر نم رشحي

 هرربءادهش افلا نوعبس

 باسح نم نمؤملا ىلع سيل
 باتكلاو ظوفحملا هحول يف

 هئجو هطسو ةضورو

 هنئيمطم ءاحورةيلاع

 نيعأ ثالثهيف ترجفناو

 نتهت ريطملا مويلا يف نزملاك

 نكن يا عطس

 اريبتتاهب هللاربتي

 احارضلا لواطي هبارحم

 احاورألا حررت هبحر
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 مرحم بجرم هلك جسم

 هنكمألا تسةفوكلا تكروب

 هنمزألابيطت اهركذ حوفب

 (هفوكلابانلاقماذبحاي)

 (هفورعم ةلهس ءاوس ضرأ)

 رثوك تارف بذعاهلسلس
 ربتعذدنو كّسمهماتخ

 ىرخأ نذع فانثملا اهضورو

 ارطع عوضتوابيط جرأت

 اهميمش نم ةقبعلا هذهو

 اهميظن نمةزرخلا هذهو

 اهسافنأنمةحفتلاهذهو

 اهسارغنمةسآلاهذهو

 نلف ني ناك

 ءامعنتلا ىلع هل دمحللاو

 ءامسلاو ضرألا يفامَدَّدَع

 حايّرلا تّبه امهناحبس
 حابَّص ىجدلا َلذيس ىوط امو

 ظوفحم يلع نيسح
 اهتبتك دقو ءهنمو هللا دمحب ناتزوجرألا ناتاه تمت

 قّلخت نمو هلت تيبلا لهأ طبس ءاهمظان رمأل ًالاثتما
 نيسح روتكدلا خيشلا ذاتسألا ؛مهلبحب كّسمتو مهقلخب

 .هللا هملس  ظوفحم يلع

 غاّبدلا «مناغ جاحلا لآ ميركلا دبع مثآلا ريقحلا انأو

 اهتباتك نم غارفلا عقوو .لوبقلا هللا نم ايجار «يمظاكلا

 لوأ نيرشت /ه9١5١ بحألا بجر رهش ةّرغ

 .م

 ايجروج

 يهو ءاينيمرأ رواجي زاقوقلا يف دلب ًايلاح ايجروج
 ةيسورلا تاوقلا موجهل تضرعت ناريإل ةعبات ةيالو لوأ
 نع لصفو .يرجهلا )١7( نرقلا ةيادب يف اهلالتحاو

 اينيمرأل ًافالخو .ةيسورلا يضارألا ىلإ مضيل ناريإ

 ايجروج

 نإف زاقوقلا تايالو يقابو ناتسغادو نارأو ناورشو
 رداصملا يف اهمسا دري مل ناتسيجرج وأ ايجروج

 ىتحف . ةلقتسم ةيالو دعت نكت ملو «ةميدقلا ةيفارغجلا
 يف تناك ايجروجل ةمصاع سورلا اهلعج يتلا (سيلفت)

 .نارآ ندم نم رداصملا كلت

 يف (ضرألا ةروص) هباتك يف (لقوح نبا) ركذ

 باب نم رغصأ ةنيدم سيلفت» يرجهلا عبارلا نرقلا

 يهو «باوبأ ةثالثو نيطلا نم روس اهلو «باوبألا

 ىلع قوفتتو «نامثألا ةصيخرو ةكرب تاذو ةمعنم ةئيدم

 صاخشألا دحأ لقنو .لاجملا اذه يف ةهباشملا ندملا

 .دحاو مهردب اهيف عابت لسعلا نم لطر )3١( لك نأ

 اهيفو ءرثُك ءادعأ اهلو ةمهم ةيدودح ةنيدم يهو
 وه امك ران لاعشإ نود يعيبط راح ءام تاذ تامامح

 رهن ئطاش ىلع سيلفت عقتو .ةيربط مامح يف لاحلا
 نحاطم ليغشت يف رهنلا ءام اهلهأ مدختسيو ءرك

 ةلجد ىلع اهريغو ةقرلاو لصوملا نحاطمك ؛حمقلا
 يفو ؛نييجروجلا ديب ًايلاح ةنيدملا هذه] تارفلاو
 كلم نأ مغرو ءاهولتحا 00١ ماع نم ةريخألا ةرشعلا

 ,ىذألا مهنع بذيو اهلهأ يعاري هنكل رفاك ايجروج

 ىلع ظفاحيو ءاهيف اعفترم مالسإلا راعش لازيامو

 ليدانقو عمشب رانيو ءدتعم يأ نم عماجلا دجسملا

 «دجاسملا لك نم ناذألا توص عفتريو .كلملا اهمدقي

 نوملسملاطلتخادقو ءدحأهعنمي نأ نود
 ا وعلا

 عبارلا يرجهلا نرقلا يف هرفس أدب (يرخطصالا)

 ملو (لقوح نبا) نامز سفن يف نادلبلاو ندملا ةساردل

 ثدحت لب ءايجروج وأ ناتسيجروج مسإ ركذي

 نع هثيدح شماه يف كلذو (سيلفت) نع راصتخاب

 ْ . "'!ناجيابرذآو نارآو اينيمرأ

 ميوقت عجار ًاضيأ هقفاو ادفلا وبأ .64 ص :ضرألا ةروص )١(

 .171097 ص : نادلبلا

 427 ص :ءادفلا وبأ عجار ١68. ص :كلامملاو كلاسملا (7)

 .نارا عباوت نم سيلفت ربتعي



 ايجروح

 ًافصو ًاضيأ عبارلا نرقلا يف (يسدقملا) بتكو

 سيلفت نأ ربتعاو «ناتسيجروج ركذي نأ نود سيلفتل
 ليبلفلا لع تووو 17

 ؛رك رهن اهقشيو «لبج برق سيلفت# :ًالئاق زاجيإب
 ةاطغمو رخصلا نم اهناردج ءرسجب اهيمسق طبتريو
 . "؟”76بشخلاب

 ةعذرب ةمصاعلا عباوت نم ةنيدم

 وأ باحرلا ضرأ نع (يسدقملا) ثدحتي امدنعو

 :لوقيو (باحر) ماسقأ دحأ اهربتعيف نارآ لصي زاقوقلا

 :ىه ةعدربل ةعباتلا ندملاو «ءنارأ ةمصاع ىه ةعدرب»

 ١ يكل .و ةزنج «روكمش «.ناتخ «ةعلق «٠ سيلفت

 مساب ةيالو وأ ًاضرأ ركذي مل ًاضيأ (ينيوزقلا)

 ةئيدم سيلفت١ :لاقف سيلفت نع ثدحت لب «ناتسيجرج

 ةيالو اهدعب سيلو ؛مالسإلا لهأ اهلتحي ةروهشم

 اهلوح ىنب دقو «ناوريشونأ هانب امم يهو .ةملسم
 رهن اهطسو ىف رميو .ةنيتم ةعلق ليعامسإ نب قاحسإ
 . ىراصنلا نم مهرثكأو نيملسملا نم اهلهأ ضعبو ءرك

 قدي ىرخأ ةيحان نمو ؛نيملسملا ناذأ عفتري ةيحان نمف

 اهيف لوادتيو ءىراصنلا نم اهيلاو . ىراصنلا سوقان
 0000 م رانيد

 ًاباطخ لثمت (ولينوق قآ كيب بوقعي) نم ةلاسر انيدل
 .«يوفصلا رديح خيشلا عيرقت يف ينامثعلا ناطلسلا ىلإ

 خيشلا) رفس (ولينوق قآ ناخ) ركذي ةلاسرلا هذه يف

 .'””(ايجروج) وزغل يركسعلا (رديح

 ؛ًاميلقأ )١4( ميلاقألا ربتعا يفارغجلا هميسقت يف يسدقملا )١(

 ةبصق لكو «تابصق ةدع ةزوح لكو «تازوح ةدع ميلقإ لكو
 «ناتخ «ةعلق «سيلفت :اهندمو ةبصق ةعذرب ربتعاو .ندم ةدع

 «نارباش ءوكاب «ناورش ءهيخامش «جيدرب ءهزنج ءروكمش
 .التي ءدرج ذالم «يكش ء.هلبق .ناجنالا «باوبألا باب

 .ل" ص :لوألا مسقلا «ميساقتلا نسحأ

 )١( ص :يناثلا مسقلا «ميساقتلا نسحأ 087.

 .084 نص :يناثلا مسقلا «ميساقتلا نسحأ (*)

 .095 ص :دابعلا رابخأو داليلا راثآ ()

 :يوفصلا دهعلل ةيعامتجالاو ةيخيراتلا لئاسرلاو قئاثولا (5)
 ./7 ص

 انك

 يف (ايجروج) ةملك خيرات نع ثحبن نأ اندرأ اذإ

 رصع لبق ام ىلإ دتمي نل هنإف «؛ةيخيراتلا رداصملا
 يس 7 نوقصلا ةلالتجلا سيات هدنوت ةامكرتلا

 يوفصلا سابع هاشلا لئاسر يف ناتسجرج ظفل لمعتسا

 ينعي ال كلذ نكل ؛ناتسجرجل ٍلاوك ميلس هاشلا ىلإ

 اينيمرأو زاقوقلا لثم كلذ لبق مسإلا اذهب ضرأ دوجو

 وأ (ولينوق قآ) دهع يف ناورشو ناجيابرذآو نارآو
 مسإ دوجو مدع نم جاتنتسالا نكمي لب ؛نييوفصلا
 ةمدقتملا روصعلل ةيفارغجلا رداصملايف ناتسيجرج

 يتلا قطانملا ىلع مسإلا اذه قالطا نأ ةرخأتملا ىتحو

 ىصقأ دحك ليتراكو تخاكو سيلفتك نييجرجلا اهنطقي

 ةرابعبو .ًايفارغج سيلو يموقو يسايس قالطإ وه

 عساتلا نرقلا ذنم اوأدب كولملاو ماكحلا ْنإف حضوأ

 مهصوصن يف ناتسجرج ةرابع مادختساب يرجهلا
 وأ ةصاخ ضرأل مسإلا اذه نوكي نأ نود ةيمسرلا

 . حضاوو نيعم خيرات بحاص

 نأ نود ًاضيأ (ناتسغاد) باب يف كلذ لصح دقو

 نأ لوقلا نكمي ًاذإ .يفارغج ضاماهل نوكي
 «ةددحم ضرأ وأ يفارغج ضام اهلا سبل ناتسيجر ج

 قآ) دهع ىدعتي ال يموقلااو يسايستلا اهيضام نإ امك

 . (ولينوق

 «زاقوقلا ىلإ نييوفصلا ةدايس عسوت عمو

 نأ مغرو ؛ةلالسلا هذهل ةيسايسلا تارورضلاو

 ناتسدركو ناتسزوخ بناج ىلإ دعت ناتسيجرج
 نكل .ةعبرألا ةيناريإلا تايالولا دحأك ناتسرلو

 زاقوقلا ويجروج اهنطقي يتلا قطانملا نأ ىلإ تافتلإلاب
 تناكو «ةينامثعلا لوقا ناريإ نيب ةمسقم تناك

 سيلفت ةالو مظعمو ؛سيلفت ىلإ لصت ةيوفصلا ةدايسلا
 ًاضيأ جاتنتسالا نكمي كلذل . "”يوفصلا طالبلا مهنيعي

 نع تارم ةدع مث ناتسج رج نع ةيادب يدنشقلقلا ثدحت )١(

 مسإ اهيلع قلطأو سيلفت اهمسا نويجرجلا اهنطقي ةقطنم

 7503175 ص 24ج : ىشعألا حبص .(جرك)

 ”1١١7 ١١8, ص :ةيخيراتلا لئاسرلاو قئاثولا ()



 لكل

 ةيمسرلا صوصنلا يف ناتسيجرج ةملك مادختسا نأ

 تايالو بناج ىلإ ةددحم ةيالو ينعي ناك ةيوفصلا

 لدي ىصقألا دحلا نأو ؛ناتسرلو ناتسدركو ناتسزوخ

 يسايس ديدحت لجأ نم هلعجو ناونعلا اذه عضو ىلع

 ىلع ةلالد هل سيلو ءنويجرجلا اهنطقي ىتلا قطانملل

 : نانسي رج ةنداكلا نتا رككم تيرس ر لفت

 ةملك هيف تلخد يذلا دهعلا اذه ىف هنإ امك

 لدي ناونعلا اذه ناك دك اكل مرسلا عج

 : ىلع

 ضرأل سيلو «ةنيعم ةيموق شيع ةقطنم ديدحت ١
 . ىطسولا دوهعلا ذنم وأ مدقلا ذنم ةنيعم دودح تاذ

 ىلع ةداع لدت ةددحم ريغ ةيسايس ةحاسم هنإ  ؟

 نيتدايسلا تحت نويجرجلا اهنطق ييتلا قطانملاو سيلفت

 دهعلا دعب فرعت مل ناتسيجرج نكل . ةينامثعلاو ةيناريإلا
 ةقطنمل ةماعلا ةفاقثلاو ةيفارغجلا رداصملا يف يوفصلا

 يسيل ةودبطو دود سف وناس كادي وم ء اك داقؤفلا
 يغبني ال لاح يأ ىلع نكل .ةيسايس دودح تاذ

 ذنم مسإلا اذهل يسايسلا لامعتسالا نأ نع يضاغتلا

 تناك يوفصلا دهعلا يف هراشتناو (ولينوق قا) رصع
 هدف همعتا ناا ناتج ريما ةطاتنم ديدنعل ةكضرألا

 ةدودحمو ةنيعم ضرأو ةحاسم ىلإ ةيسايسلا دودحلا

 . سيلفت اهزكرمو اهروحم

 يوفصلا طالبلا نم ةرداصلا رماوألا اندمتعا اذإو

 نيمارفلا هذه هنأ لوقلا اننكمي ءانل ًاكالم ناتسجرج لوح

 اهنطقي ةقطنمك ناتسجرج ىلإ رظنت تناك اهرودص نيح

 عيمج ينعت نأ نود ؛سيلفت اهزكرمو نويجروجلا

 تحت ىحضأ امو ةقحاللا ايجروج ةيالو يف قطانملا
 دحأ (سيلفت) جدعت مل كلذ دعبو ةكيامملا اهتدايس

 . (نارآ) نم ًاءزج وأ (ةعذرب) ندم

 يوفصلا رصعلا لالخ هنأ انه هركذ ريدجلا نم

 ًاضرأ ناتسيجرج نكت مل نيينامثعلاو ناريإ نيب عازنلاو
 ةيناريإلا ناتسجرج :امه نيمسق تناك لب ؛«ةدحاو

 . ةينامثعلا ناتسجرجو

 ايجروج

 رصعلا اهدجوأ يتلا ةيسايسلا فورظلا نأ كش ال

 ناك ناتسجرج حلطصم مادختساو ينامثعلاو يوفصلا

 عم نويجروجلا اهنطقي يتلا ندملا لاصتاو نييعتل ةمدقم

 نع اهزيمو «يراجاقلاو يوفصلا نيدهعلا لالخ اهضعب
 نيب تعقو يتلا ةدهاعملا لالخ نم ناتسغادو اينيمرأ

 بقل هسفن ىلع قلطي ناك يذلا سيلفت مكاحو (نيرتاك)

 عم (ناخ يلكارأ) نيب ةدهاعملا مث «ناتسيجرج مكاح

 ناك فورظ يف .يناثلا ةيسور روطاربمأ (ردناسكلا)

 طقف اهدنع .ايسورل ناتسجرج مضل اهيف سورلا ىعسي

 . ةيسايس ةدايسك ناتسج رج مسإ تبث

 اوعضخأو (سيلفت) ىلع سورلا ىلوتسا امدنعو

 اوماق «مهتعاطل نويجروجلا اهنطقي يتلا قطانملا عيمج

 مكاح بقل هوحنمو «سيلفتل يسور مكاح نييعتب

 تحضأ نيحلا كلذ ذنمو .زاقوقلاو ناتسجرج

 روذج نكل .؛ةددحم ةيفارغج ةحاسم ناتسجرج

 مث (ولينوق قآ) دهع ذنم ًايجيردت تقئبنا يتلا اهدوجو
 ةلودو .يشالتلاب تأدب هالت امو يوفصلا رصعلا

 ريغو كرحتملا يفارغجلا اهيضامب ةيلاحلا ايجروج
 كلاب هلام نهرأ راطإ ىف ددحتت اهلعج زكرمتملا

 ؛ةيلاردفلا ايسور قرشلاو لامتنلا نفاه «ةميدقو

 ةيروهمج بونجلا نمو ؛دوسألا رحبلا برغلا نمو
 .ايكرتو اينيمرأو ناجيابرذآ

 لالخ تناك ةيلاحلا ايجروج وأ سيلفتو ناتسيجرج
 سيلفت» : ةيلاتلا تافصاوملاب فرعت يراجاقلا دهعلا

 ةيجروجلا ةغللا يف اهلك ينعتو «سيلبوتاو سيل يبتو
 مسإ اميدق سيلفت ةنيدم مسإ ىلع قلطب ناكو .راحلا

 ةيندعملا هايملا نويع ةرثكل كلذو (ىكالك سيل ىبت)

 كلم (غناتخو) اهانب يفخر اكتر دينا ةراحلا

 كلملا اذه ناكو (نالصأ كرك) بقلملا ناتسيجرج

 رحبلاو نيوزق رحب نيب ةعقاولا ةيالولا ىلع رطيسي
 نيب ةفاسملا «م4784 ماع ةنيدملا هذه ىنب دقو ءدوسألا

 بونج عقتو عارذ )2157٠0( يه غروبسرطبو سيلفت

 نيوزق رحبو سيلفت نيب ةفاسملاو .دوسألا رحبلا قرش

 ةحاسمو «ناتسجرج ةمصاع يهو «عارذ )110٠00(



 لماع لبجو ناريإ نيب ةيفاقثلا دئاقعلا ىلع ةيشاح

 نماهدحيو «عبرم عارذ 1,700,6٠٠ ناتسجرح

 نمو «سيئاتوك برغلا نمو ءزاقوقلا لابج لامشلا
 .دنبرد يقرشلا لامشلا نمو ؛ةجنك يقرشلا بونجلا

 .ةمسلال٠00560606٠0٠0٠ نيب ناتسجرج ناكسو

 نرقلا يف .يروق «يروالش «سيلفت :اهندم مهأو

 ىلإ ةمسقم ناتسيجرج تناك يداليملا رشع سماخلا
 دقتعيو .''"يروق ؛تخاك ؛ليتراك : يه تايالو ةثالث

 مسإ هيلع اوقلطأ نيذلا مه نيينانويلا نأ نيخرؤملا ضعب

 لاقيو ءسجرج مسإ اهلهأ ىلع اوقلطأو «ناتسيجرج
 ناتسجرج يلاهأ نألو ؛حالفلا ينعت سجرج نأ

 .مسإلا اذه نوينانويلا مهيلع قلطأ ةعارزلا يف نورهام

 اونوكي مل نويجرجلا نأل .فيعض لوقلا اذه نإ لوقأو

 ىلإ ريشي ام مهراعشأ يف دجوت الو ءًاقلطم نيعرازم
 ةنس يديرم نم نييجروجلا نأ ضعبلا دقتعيو . كلذ

 هيلإ اوبستنا كلذل ,يحيسملا نيدلا ةمئأ دحأ جروج

 ةنسل نيبستنملا يأ نييجروج بقل مهسفنأ ىلع اوقلطأو
 تحضأ نييجروج لامعتسا ةرثك عمو ؛«جروج

 اهنإف ةلودلا هذه ةمصاع سيلفت ةنيدم امأ . . .يجروج

 ةنيدملاو ةديدجلا ةنيدملا :نيمسق ىلإ مسقنت

 . . ةميدقلا

 ةقيدحو ةريبك ةسينك اهيفو .ىفشتسملاك ةربتعم
 ددعو ًابيرقت صخش ٠0٠٠٠١ سيلفت ناكس ...ةعساو

 را .صخل الآ ةرشغ اهذاؤنج

 ةبلاع ٍنابمو «نيدجسمو قدانف ةعبس اهيفو .

 ندي نا 03

 ناربدإ نيب ةيفاقثلا دئاقعلا ىلع ةيشاح

 لماع لبجو

 هللا فطل خيشلا دجسم ىلإ فرعتلا

 راثآلا نم ًأدحاو ؟هللا فطل خيشلا» دجسم دعي

 اذه عقي .ةيوفصلا ةلودلا دهع نم ةردانلا ةليمجلا

 )١( ص :يوفصلا دهعلا ىف تايالولا ماظن ١١5.1١١8.

 777 . 8975 ص .١ج :نادلبلا تآرم (؟)

 اوال

 لباقم «نافصا مامأ ناديمل يقرشلا علضلا يف دجسملا

 ةدابعلل ناكم نع ةرابع دجسملا اذه .«وباق ىلاع» ءانب

 نه ل فرخ الا وح املا رع هداك بر يق لا

 .دجاسملا رئاسل ًافالخ ؛ دجسملا اذه نأ اهنم .رومألا

 نمو .«نيتقبط تاذ هتبق نأ اهنمو «ةنذئم الو نحص الب

 ًامامت فلتخت ةينيبزتلا لاكشألاو نوللاو لكشلا ثيح
 راهج» ةسردمو ؛هاشلا» دجسم ببق يف هيلع يهامع

 هيفو «ةحاسملا ريغص هنأ اهنمو .«عبرألا قئادحلا : غاب

 . كلملا مرحل صاخ دّبعت ناكم

 ةبارق فرحنت هللا فطل خيشلا دجسم ةلبق نأ امك

 اهتقباطمل ؛هاشلا دجسم لثم كلذ ىف ىهو «ةجرد 5

 ةعارب نأ الإ . ىبونجلا ىلامشلا ىلصألا ناديملا روختيمل

 اذه ىفالتي نأ ا و يذلا ططخملاب .عاطتسا ينابلا

 ىرُث لكشب تينب ةبقلا نأل .رظانلل نيبي الف «فارخنالا

 .عبرم يلصألا دجسملا لكش نإ .ًامامت سأرلا فلخ

 يقرشلا علضلاب برغلا ةيحان نم لصتم هسوؤرو دحأو

 لكشلا اذهب رقتستو «لوخدلا باب برق ناديملل
 نع ًاضرع ؛ةيلصألا عبرألا تاهجلا دادتما يف هسوؤر

 لامش :بيترتلا بسحب هعالضأ ودبتو . عبرملا عالضأ

 بونجو «يبرغ بونجو «يقرش لامشو ؛«يبرغ
 ةلبقلا وحن ًاهجتم بارحملا لعجي ام اذهو .يقرش

 علضلا طسو يف رقتسا ثيح .دجاسملا نم هريغك

 ينُب دجسملا زيلهد نأ امك .ًامامت يبرغلا يبونجلا

 ىلإ لخادلا ظحالي ال ثيحب «ءةمئاق ةيواز لكشب

 .ناديملا ىلإ ةبسنلاب فارحنا يأب دجسملا

 يف عالضألا يعابرلا دجسملا لكش لّوحت دقو

 الو تاءاوتلا ريغ نم عالضألا نّمثم ىلإ يولعلا مسقلا

 ةبقلا هيف طبترت ىلعألا مسقلا نأ امك .هل مازح لمع

 ءانحناو . سوسحم ريغ لكشب ةرودم ةقاسب ةرئادلا تاذ

 ثيح «ئجافم ريبك زورب دعب لخادلا ىلإ بحسني ةبقلا

 اذهب ينفلا نييزتلا نم عاونأ ودبتو ءاهسأر زربي
 ىلإ عجرت اهتماخض نإف «ةمخضلا هناردج امأ . بيترتلا

 . ةيلصألا اهزكارم يف نيرتم نم رثكأ
 نع تاجرد تس يلاوح دجسملا حطس عفتري



 نددت

 نم ةيولعلا ماسقألا تعنص دفو .ناديملا حطس ىوتسم

 ىقرأ نم بابلا يفرط ىلع ناتّفّصو تابتعلاو باوبألا

 بابلل يولعلا مسقلا لماك حْشّوو ؛رمرملا عاونأ
 دقو .قّرعملا نّولملا يرجآلا يناشاقلاب تامذقملاو

 لاكشأو نانفألاو روهزلا نم ةينف لاكشأب اهلك تيشو

 ةيخسن تاباتك ةيسوواط شوقنو ةباذجو ةفيرظ ةينف

 فاوص هنأك زوربب ةفرغلا فارطأ تطيحاو .ةيقيلعتسنو

 «يزوريف نول يذ ىّولملا يناشاقلا سنج نم ةعيفر
 امك .ةيماخر تاّيرهزمب لفسألا يف اهعيمج تلصتا

 عون نم ةليمج ةسنرقم لامعأب يلفسلا ةعاقلا مازح طيحأ

 تحت يناشاقلاب ةكبشم ةذفان تعنصو .قّرعملا يناشاقلا

 تنؤولو .بابلا نم يولعلا مسقلا طسو تاسنرقملا

 نولب بابلل يولعلا مسقلا يناشاقل ةيلصألا ةيضرألا

 فليك نارلا تاذ ةعوقم نكرقتس تف انهت قوزأ

 يدر زاللاو يقيقعلاو رضخألاو رفصألاو ضيبألاك

 .دوسألاو يئاّتحلاو

 «بشخلا نم عونصمف دجسملا لوخد باب امأ

 هنم ةدحاولا رطق عطق نم عنص دقو .نيتدرف نم فلؤمو

 مسقلا ىلعو .رتم ”"اهلوطو مس ا! اهضرعو مس ٠

 عون نم طخو ةيسرافلا ةغللاب ناتباتك ةذفانلا نم يولعلا

 يف ّمت يذلا هميمرت ةصق ىلوألا يكحت ؛قيلعتسنلا

 :ةرابعلا تنّمضت دقف ةيناثلا ةباتكلا امأ . يولهبلا دهعلا

 . «يلع ءانبأ ةمدخ يف زازتعالا ساسأ»

 يناشاقلا عون نم بابلا قوف ةيلصألا ةباتكلا تناك

 ةّيضرأ ىلع ضيبألا ثلثلا طخلاب تبتك ؛قّرعملا
 اذه ءاشنإب رمأ» : يسابعلا اضريلع ملقب ةيدروزال

 ,مركألا ناقاخلاو مظعألا ناطلسلا كرابملا دجسملا

 ةمئألا ,بهذلا جورم «نيرهاطلا هئابآ مسارم يبحم

 يوسوملا ينبسحلا سابع رفظملا وبأ نيموصعملا
 ىف ىرجأو .؛هكلم ىلاعت هللا دلخ ءناخ رُداهَب يوفصلا

 ةيويف املا نيبيطلا هلآو دمحمب ءهكلف دييأتلا راحب

 مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص ؛ءنيموصعملا

 21١١7. يسابعلا اضر يلع اهبتك . نيعمجأ

 عرف لكشب ثدب «ةينف لاكشأ ةبقلا قوف يناشاكلل

 لماع لبجو ناريإ نيب ةيفاقثلا دئاقعلا ىلع ةيشاح

 طيرشو مّسرم طيرش ىلع «ىّولم قرو عم ةرجش
 ىلع قرزألاو دوسألاو ضيبألاب ةنولم اهلكو «يرجآ

 ًاناعملو ًاعيدب اؤلألت لسرُت ثيحب ءنوللا ةّيصّمح ةيضرأ
 يف سمشلا ةعشأ لباقم ءراهنلا تاقوأ ىتش يف ًاقارب

 ينيص قبطب ُهبشأ عضو ةبقلا لوحو . ةفلتخملا اهعاضوأ

 فارطأ ىلع تعزو دقو .بولقم عضوب نمثلا يلاغ

 نّمؤي يك «ةنيعم لصاوف ىلع ةكبشم ذفاون ةبقلا ةقاس
 :ةعاقلا لاو ىلإ نوتلا تاسست

 هتاساكعناو ذفاونلا نم يسمشلا رونلا رشكت حنميو

 . ةباذجلا ةفيطللا ةءاضإلا نم ًاعون دجسملا لخاد ىلع

 راونألا هذه نم بناجألا ءابدألا دحأ بجعأ دقو

 قراغ هنأكو دجسملا ىلإ ٌفلدي يذلا ناسنإلا فصوف

 ةّعشم رامقأ هجوم قوف عملت «نوللا قرزأ طيحم يف

 . ةيضف

 دق ؛قرزأ ةبقلا ةقاس حّْشوي يذلا يناشاقلا نولو

 ةينفلا لاكشألاو راهزألاب ةليمج تانييزتب عبط
 ىلع تْشقُن دقو .عاضوألاو ناولألا ةفلآتملا تاباتكلاو

 ءاقرز ةّيضرأ ىلع ضيبألا ثلثلاب تاباتك اهفارطأ
 "سمشلا» روس تلَجَس قّرعم يناشاك مم «ةيدروزال

 ىف ةيئارقلا تاباتكلا هذه تمتو .«رثوكلا»و ارهدلا»و

 ءاضينو دافور ةينانب تراناك تطخ ذقازقلا نيب لصاوفلا

 . ىنسحلا هللا ءامسأ ىلع لمتشت

 هتدعاق يذلاو قّرعملاو ناولأ ةعبس وذ ىناشاقلاو

 فقسو فارطألاو دمُعلا لكب طيحي دعو ةيدروزال
 ىلإ ىلعأ نم ةبقلا تحت عقي امب ةعاقلاو زيلهدلا

 ةينفلاو ةيرهزلا لاكشألاب تلفح دقو .لفسأ

 نم ةليمج ناولأب ةفلتخم .ةيسدنه تاموسرو تاّجرتألاو

 دقو .يبهذلاو دوسألاو ضيبألاو يئاتحلاو رفصألا

 يناشاقلاب ةبقلا تحت ةينامثلا تاقاطلا زيرافأ تنير

 .قاطلا يلاعأ فارطأ يقابك يزوريف نولب جّومملا

 لفسألاو ىلعألا نم يلخادلا ةبقلا مسجب طيحيو

 يناشاقلا نم ءزج ىّوكلا فارطأ اذكو .ذفاونلاو

 فارطأ ىلع بتُك امك .ىرخألا تانييزتلاو ىّرلملا
 ةيدروزال ةدعاق ىلع ضيبألا ثلثلا طخلاب بارحملا



 لماع لبجو ناريإ نيب ةيفاقثلا دئاقعلا ىلع ةيشاح

 اضر ىلع طاطخلا ناك دقو .قّرعملا يناشاقلا نم عون

 متخي ناك يذلا «ءابلا رقاب» ىعدي رخآ طاطخو يسابعلا

 ثيداحأ ىلع تاباتكلا هذه لمتشتو .همساب ةباتك لك

 رفعج مامإلاو ءدمحم انديس نع ًالقن «ةيبرعلا ةعللاب
 عالضألا ىلع بتُكو .ةدابعلا ةليضف لوح «قداصلا

 نأ ىورُيو «ةاجانملا يف ةيبرعلاب راعشأ ةيبرغلاو ةيقرشلا
 .ريبكلا سابع هاشلل رصاعملا ملاعلا يئاهب خيشلا اهمظان

 يبونجلا علضلا طسو يف دجسملا بارحم رقتسا

 دقو «ناهفصا دجاسم بيراحم لمجأ ناكف «يبرغلا

 .بيكرت نسحأ يف تاسنرقملاو قرعملا يناشاقلاب ني
 ةبوتكملا ةيشاحلاب هبشأ تناك يتلا تاباتكلا ىلإ ةفاضإو

 قيلعتسنلا طخب ناتحول هلخاد يف تبتك فارطألا ىلع

 ريقحلا ريقفلا لمع نم» :يدروزال يناشاق ىلع ضيبألا

 نيسح ذاتسألا نب اضر دمحم هللا ةمحر ىلإ جاتحملا

 لوخدلا باب كرتن نأ دعبو 23١. 74 يناهفصألا ءائبلا

 نيّرقتسملا نيبابلا نمو .ةمئاق لكشب زيلهد ىلإ ٌفلدن

 دحأ حتفُي ءدجسملا ىلإ لخدن زيلهدلا يّملض ىلع

 لباقم حتفي رخآلاو «يقرشلا يلامشلا علضلا ىلع نيبابلا

 . بارحملا

 اهدحأ ءزيلهدلا اذه ىف ىرخأ باوبأ دجوتو

 دجسملا مرح ىلإ يناثلاو دجسملا حطس ىلإ لصوي
 دنسأ دقو .ةّبقلا تحت ةعاقلا تحت عقي يذلا يوتشلا

 يف دجوي امك «ةيرجح دمع ةعبرأب يوتشلا مرحلا فقس
 دجسملا اياوز ىلإ دتمي «ءليوط قاور مرحلا اذه فارطأ

 تاقاطلا سوؤر فارطأ ىلإ اذكو ءايلعلا ماسقألاو

 . ةديدعلا

 ؟ثا فطل خيشلا وه نم

 الف ؛هللا فطل خيشلا مساب دجسملا اذه ناك املو
 نب هللا فطل خيشلا وهف . خيشلا اذه نع ًائيش ملعن نأ دب

 يلاعلا دبع نب يلع نب ميهاربإ نب ميركلا دبع خيشلا
 ةعيشلا ءاملع نمو «نائبلب لماع لبج ناكس نم يسيملا

 ةلودلا نيطالس ناك املو .ةيمالسإلا ةعقبلا كلت يف

 دقف «ناريإل ًايمسر ًابهذم عيشتلا اوذختا دق ةيوفصلا

 ااذت

 «ناريإ ىلع نييلماعلا ةعيشلا ءاملعلا نم ددع دفاوت

 . مهتلمج نم يئاهبلا خيشلاو هللا فطل خيشلا ناكو

 هاشلا همركأ ناريإ ىلإ هللا فطل خيشلا مدق نأ دعبو

 هل ًانطوم سّدقملا دهشملا ذختا دقو .هّرعأو سابع

 .ىعيشلا بهذملا رشني كانه لغشناو .ءدب يذ ئداب

  نيوزق دعب  ناهفصإ سابع هاشلا ذختا نأ دعبو
 سابع هاشلل ةجوز هللا فطل خيشلا ةنبا تدغ هل ةمصاع

 يف دجسم ىنبُي نأ سابع هاشلا رمأف .ناهفصإ هعم ّلحف
 '  .ديعتيو خيشلا هيف سّرديل هرصق لباقم هاشلا ناديم

 نيزّربملا مهئاهقفو ةعيشلا ءاملع نم خيشلا ناك دَقل

 «ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف ىواتف هل تناكو .هدهع يف

 اهاّشحو ةيهقفلا نيمدقألا بتك ىلع قلع ام ًاريثكو
 يف هللا فطل خيشلا ةافو نوخرؤملا نّود .اهرّسفو

 خيشلا ةايح نع ىفوأ ًاحرش ُدوي نمو .ق.ه٠

 :ةيلاتلا بتكلا ىلإ عجري نأ هنكمي هلاوحأو

 .يلماعلا رحلا  لمآلا لمأ ١

 هللا دبع ازريم  ءالضفلا ضايحو ءاملعلا ضاير- ؟

 .يناهفصإلا يدنفأ

 . يراسناوخلا رقاب دمحم  تانجلا تاضور 7

 . يمقلا سابع خيشلا  ةيوضرلا دئاوفلا

 .ينيمألا ةمالعلا  ريدغلا

 سردملا يلع دمحم ازريم  بدألا ةناحير ١

 . يزيربتلا

 :يسابعلا اضر يلع

 تاباتكلا بلغأ بتك يذلا يسايعلا اضر ىلع ُدعي
 هاشلا نامز يف مالعألا نيطاطخلا زربأو 1 ءهملقب

 يف اشلو .:ريرم ناس نم انكر ىلع ناك «نيكلا سابع
 ةذتاسأ ىلع ىخسنلاو ثلثلا طخلا نقتأو «ةدلبلا كلت

 دمحم نيدلا ءاياغر نيس ليم كاملا : لثم نيروهشم

 ةفرفب زيربت تلطفس نيكو .يزيربتلا دمحم نب
 هاشلا دلاو ؛هدئبادخ دمحم» هاشلا دهع يف نيينامثعلا

 ةمصاع تناكو «نيوزق ىلإ لقتناو زيربت كرت سابع



 روسكلاب خبراتلا باسح نال

 . طخلاب لغتشاو عماجلا دجسملا يف ماقأو ؛ذئنآ ةلودلا

 يقفل ثيح «سابع هاشلا ةمدخ ىلإ لصو ٠٠١١ يفو
 هتابجت ةلينع نع هلععو : تتاحرشلاو ةاركإلا هم
 نيطاطخلا ىلإ هميلعت رمأ سابع هاشلا لكوأو .نيبّرقملا

 يمامإلا اضر دمحم :ءالؤه نمو .«ناهفصا يف نيعرابلا

 .يزيربتلا يقابلا دبعو يناهفصالا حلاص دمحمو

 ىلع هامسأ يوفصلا هاشلا ةمدخ ىلإ لصو نيحو

 ناكف «مارتحاو مامتها لك هوحن ىدبأو «يسابعلا اضر

 . همركيو هيلع معنيو ءرضحلاو رفسلا يف هقيفر

 ةيخيراتلا ةينبألا ىلع تلجس يتلا تاباتكلا بلغأو

 تناك اضرلا ةرضحل رهطملا مرحلاو نيوزقو ناهفصا يف
 ةيخسنلا طوطخلا ىف ًاذاتسأ ناك دقو .هلامعأ نم

 . ثلثلا ىلإ ةفاضإلاب قيلعتسنلاو عاقرلاو

 ناك هنأ مولعملا نكلو ءانيدل ةمولعم ريغ هتافو ةنس

 .ةنس ١10 شاعو ءأرّمعم

 روسكلاب خيراتلا باسح
 خيراتلاب '”بلاغلا يف يمالسإلا طوطخملا خْرؤي

 مويلا وأ ةليللا ىلع صني يذلا فورعملا يرجهلا

 اذهل نوملسملا ءاملعلا عضو دقو .ةنسلاو رهشلاو

 انسل هب قلعتت تاليصفت تنمضت دعاوقو ًاسسأ خيرأتلا

 ةقيرطلا هذه بناج ىلإو '''انه اهنع ثيدحلاب نيينعم
 نإو يرجهلا خيراتلا ةباتكل نايرخأ ناتقيرط ترهظ دقف

 امهو ةفورعملا ةقيرطلا نع أريثك لقي امهلامعتسا ناك

 هيلع حلطصا ام ةيناثلاو لّمجلا باسحب خيرأتلا ةقيرط
 ةقيرط انأ اهيلع قلطأ يتلاو "اشاب لامك نبا ةقيرطب

 لامشو دنهلا نم نيفلؤملاو خاشنلا ضعب ىرن ةليلق تالاح يف )١(

 يرجهلا خيراتلا عم يداليملا خيراتلا نولمعتسي ةيقيرفأ

 .ىرخأ نايحأ يف هنودبو فانايحأ

 23ج ىشعألا خبص «يدنشقلقلا عجاري تاليصفتلا هذه نع (1)

 .ةيريمألا ةعبطلا ةروصم ؟ 17ص

 يكرت ملاع ءاشاب لامك نب ناميلس نب دمحأ نيدلا سمش وه (؟*)

 ةيبرعلا ديجي ناك .ايكرت يف ياويس يحاون نم تاقوط يف دلو
 هقفلا سردف ةنردأ يف ملعت .ةيكرتلا بناج ىلإ ةيسرافلاو

 لامعتسا ينعي لّمجلا باسحو . روسكلاب خيرأتلا

 بولطملا خيراتلا نينس ددعل زومرك ةيدجبألا فورحلا
 تاطوطخملا ىلع اهلامعتسا رصتقي مل ةقيرط يهو
 خيرأتل ًاريثك رعشلا يف ًاضيأ تلمعتسا لب ةيمالسإلا

 لمعتست امدنع ةقيرطلا هذهو . تابسانملا نم ةبسانم

 ام ابلاغ اهنإف يمالسإلا طوطخملا يف خيرأتلل زمرك

 يأ مويلا وأ رهشلا نود ةنسلا ىلإ ةراشإلا ىلع رصتقت

 ناك طمنلا اذه ىلعو أصن ناركذي مويلاو رهشلا نأ

 اهدجن الأ ردانلا نم كلذكو .رعشلا يف اهلامعتسا

 ىلع يردن الو .يف ةملكب وأ ةنس وأ ماع ةملكب ةقوبسم

 نكلو ةقيرطلا هذه لامعتساب ئدب ىتم ديدحتلا هجو

 ةقيرط نم ريثكب مدقأ اهنأ ىلإ ريشت انيدل يتلا ةلثمألا
 .روسكلاب خيراتلا

 اشاب لامك نبإ ىلإ ىزعت يتلاو ةيناثلا ةقيرطلا امأ
 رشاعلا نرقلا يف ايكرت يف ترهظ دق ودبي ام ىلع اهنإف
 ينك نسلسملا ءافلتلا نم ادع دجأ ملو .يرجهلا

 رهاط خيشلا ةمالعلا نأب تأرق يننأ الإ ءعوضوملا اذه

 عوضوملا اذه ىلإ قرطت دق ناك ''”يرئازجلا حلاص نب
 ىمعملا ْنف ىلإ زاجملا ليهست# هناونع هل باتك يف
 اذه ىلع عالطإلا يف ظحلا ينفلاحي ملو .«زاغلألاو
 هذه ىلع قلطأ دق يرئازجلا ةمالعلا ناكو باتكلا

 نم مغرلا ىلعو .«يئانكلا خيرأتلا» خيرأتلا نم ةقيرطلا

 اهءاضف يلوو اهسرادم يف سرد مث ةيبرعلا ةغللاو ثيدحلاو

 ماع يفوت نأ ىلإ مالسإلا خيشف ركسعلا يضاق حبصأ مث

 «نيدهتجملا تاقبط»و «ءاهقفلا تاقبط» هتافلؤم نم .ه٠4

 رعش ناويد ًاضيأ هلو تادلجم ةينامث. يف ؟نامثع لآ خيرات»و

 .(5798/8 بهذلا تارذش ؛يلبنحلا دامعلا نبا رظنا

 ماع دلو يرئازجلا يقشمدلا دمحأ نب حلاص نب رهاط خيشلا )١(

 ةغللاب ءاملعلا رباكأ نم ناك .م١147١ ماع يفوتو .م 7

 يف هتافوو هدلومو رئازجلا نم هلصأ .هرصع يف بدألاو

 وهو «ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيربعلاو ةينايرسلا ديجي ناك . قشمد
 عمتجملا يف ًاوضع ناكو «ةيرهاظلا بتكلا راد يسسؤم دحأ

 يف ًافلؤم نيرشع نم برقي ام هلو «قشمدب يبرعلا يملعلا
 دادجألا زونك ءىلع درك دمحم رظنا) ةفلتخم تاعوضوم

 ١ .(604ص كج



 يننأ الإ اشاب لامك نبإ ىلإ ىزعت ةقيرطلا هذه نأ
 تخرأ ةطوطخم نتم درج يف تلمعتسا دق اهتدجو

 يتلا اشاب لامك نبإ ةطوطخم قبست يهو روسكلا خيرأتب

 تدجو كلذكو .تاونس عبرأب اذه هخيرات اهيلع دجو

 .دعب اميف كلذ ركذأسو رتر تومله اهركذ ةطوطخمم يف

 ًاخيرات مدقأ ىرخأ ةيمالسإ تاطوطخم كانه نوكت دقو

 يذلا اشاب لامك نبا خيراتو .نآلا ىلإ هيلع رثع امم

 نع هباتك ءازجأ دحأ ةياهن يف دجو دق ناك هيلإ بسني
 باتكلا مت : يه خيرأتلا اذه ةروصو .نامثع لآ خيرات

 نم يناثلا ثلثلا نم عساتلا رشعلا وهو ةعمجلا موي يف

 نم سداسلا رشعلا نم لوألا فصنلا نم يناثلا سدسلا

 ةيلالهلا ةيوبنلا ةرجهلا نم رشاعلا رشعلا نم ثلاثلا رشعلا

 ىلع مدق دقف مارملا غلبو مالكلا اذه جرختسا نمو)

 انه ظحاليو .(ماركلا ءاملعلا رثكأ هيلع ردقي مل ءيش

 لوألا ثلثلا : يهو ثالثأ ةثالث ىلإ مسق دق رهشلا نأب

 ثلثلاو ٠١ ىلإ ١١ نم يناثلا ثلثلاو ٠١ ىلإ ١ نم

 ىلإ مسقم ثلث لكو رهشلا ةياهن ىلإ ؟١ نم ثلاثلا

 لك يف نيفصن ىلإ ةنسلا تمسقو .همايأ ددعب راشعأ

 ةنس فلألا تمسق مث روهشلا ددعب سادسأ ةتس فصن

 لك تمسق مث ةنس ةثام رشُع لك يف راشعأ ةرشع ىلإ
 مث نيدبس شع رشا لك يف راشعأ ةريعع:ىلإ ةئشاةئام
 اشاب لامك نبا خيراتف . راشعأ ةرشع ىلإ نينس رشع لك
 يناثلا ثلثلا نم عساتلا رشعلا نأ ىلإ ريشي اذه ءوض يف

 لوألا فصنلا نم يناثلا سدسلاو رهشلا نم ١4 موي وه

 رفص رهش وهو ةيرجهلا ةنسلا نم يناثلا رهشلا وه
 ٠ ةئس ىلإ 7١ ةنس نم وه ةثاملا نم ثلاثلا رشعلاو

 .15 ماع يأ ةسداسلا ةنسلا وه كلذ نم سداسلا رشعلاو

 ٠٠٠١ ىلإ 960١ نم يأ رشاعلا نرقلا وه رشاعلا رشعلاو

 رهش نم ١94 يف طوطخملا ةباتك خيرات نوكي ذئنيحو

 .ه4177 ماع رفص

 هذه تدجو يننأب لاقملا اذه ردص يف تركذ امكو

 «نيتطوطخم يف تلمعتسا دق خيرأتلا نم ةقيرطلا

 ةوزغا باتك ةطوطخم يه نيتطوطخملا نيتاه ىدحإو

 نب يلع نب فسوي فيلأت «ماجعألل ميلس ناطلسلا
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 يف ةدوجوم ةطوطخملا هذهو .«ناكي»ب ريهشلا دمحم

 اهنتم درجل ةروص ىلع ترثع دقو .ةيرصملا بتكلا راد

 عقو :هصن اذه ام اهيف ءاج دقو مالعألا باتك يف

 دي ىلع ريدقلا كلملا نوعب ريرحتلا نم . . . . غارفلا

 دمحم نب هاش دمحم نب يلع نب فسوي ريقفلا هفلؤم
 ةعمجلا موي يف نارفغلاو ةمحرلا مهيلع ناكيب ريهشلا

 فصنلا نم لوألا ثلثلا نم سماخلا رشعلا خيراتب

 رشعلا نم يناثلا رشعلا نم سماخلا سدسلا نم يناثلا

 اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم رشاعلا رشعلا نم ثلاغلا

 رشعلاف .ماركإلاو ةيحتلا لمكأو مالسلاو ةالصلا لضفأ

 رهشلاو سماخلا مويلا وه لوألا ثلثلا نم سماخلا

 رهشلا وه سماخلا سدسلا نم يناثلا فصنلا يف يذلا

 نم يناثلا رشعلاو .ةيرجهلا ةنسلا نم رشع يداحلا

 ماع يأ ثلاثلا دقعلا نم ةيناثلا ةنسلا وه ثلاثلا رشعلا
 طوطخملا ةباتك خيرات نوكيف .ةرشاعلا ةئاملا نم 7

 .هاذالا ماع ةدعقلا يذ نم سماخلا

 هتلاقم يف رتر تومله اهركذ يتلا ةطوطخملا امأ

 هنكلو ١“ مقر ايكرتب حتافلا ةبتكم يف ةدوجوم يهف

 ةطوطخملا هذهو ."''اهفلؤم مسإ الو اهناونع ركذي مل
 يف يذلا «ةنسلاو رهشلاو مويلا ؛هسفن خيراتلا لمحت

 يف ةدوجوملا «ماجعألل ميلس ناطلسلا ةوزغ» ةطوطخم

 :هصن ام اهنتم درج يف ءاج دقو .ةيرصملا بتكلا راد

 عبسلا يف سماخلا سمخلا نم فصنلا خيراتب . . .

 فصنلا نم لوألا ثلثلا نم سماخلا رشعلا يف عباسلا

 رشعلا نم يناثلا رشعلا نم سماخلا سدسلا نم يناثلا

 نوكيف .ةيوبنلا ةرجهلا نم رشاعلا رشعلا نم ثلاثلا

 نمو .ه4171 ماع ''”ةدعقلا يذ نم سماخلا اهخيرات
 سماخلا رشعلا ةرابع نم هنأ خيراتلا اذه ىلع ظحالملا

 رظنا )١(

 11. لعن, طلال هعتاعم 211: 122 1ةحننع كانوعا 82تعط عر
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 «حيحص ريغ وهو لاوش هنأ ىلع رهشلا رتر تومله مهف دقو (؟)

 .110ص هسفن ردصملا رظنا



 انضم

 يف دوجوم وه امم لصألا قبط ةخسن وه هتياهن ىلإ
 ميدقت يف ىتح «ماجعألل ميلس ناطلسلا ةوزغ» ةطوطخم

 نبإ خيرات نم سكعلا ىلع وهو سدسلا ىلع فصنلا
 ودبيو .فصنلا ىلع مدقم سدسلا نأ ثيح اشاب لامك

 مويلا وهو تبسلا موي وه عباسلا عبسلاب دوصقملا نأ
 موي نم مايألا دعب انأدب اذإ عوبسألا مايأ نم عباسلا

 ةبتكم ةطوطخم نوكت نأ دعبتسملا نم سيل هنإ .دحألا

 ناطلسلا ةوزغ» ةطوطخمم نم ىرخأ ةخسن حتافلا دمحم

 نم ءاهتنإلا خيرات ىقبأ خسانلا نأو "ماجعألل ميلس
 سمخلا نم لوألا فصنلا ةرابع هيلع دازو فيلأتلا

 امأو . عباسلا عبسلا ىلإ ةعمجلا موي ةرابع ريغو سماخلا

 خيرات هخيرات قفاو رخآ ًاباتك حتافلا دمحم ةطوطخم نوك

 اهيف لاقي ام لقأ ةفدص وهف ةيرصملا بتكلا راد ةخسن

 . ةردان اهنأ

 ايكرت يف ةلمعتسم خيرأتلا نم ةقيرطلا هذه تيقب دقو

 ضعب نم الإ طمنلا سفن ىلع «ةقحاللا نورقلا يف

 دقف .كلذ نم جذامنلا ضعب يلي اميفو .تاليصفتلا

 : هصن ام يراتسوملل تايمعملا حرش ةياهن يف ءاج

 فسوي نب ىفطصم ...دي ىلع . . .غارفلا مقو دق

 نم لوألا فصنلا نم ثلاثلا سدسلا نم لوألا ثلثلا

 يبن ال ْنَم ةرجه نم رشاعلا رشعلا نم عبارلا رشعلا

 ماع لوألا عيبر نم نماثلا طوطخملا خيرات نوكيف . هذعب

, 3” 

 يف تبتك ىرخأ ةطوطخم ةياهن يف دجن كلذكو
 رشعلا وهو ءاثالثلا موي ريرحتلا عقو دقو :يلي ام ايكرت

 تفنصتلا نم فلاغلاسادسلا نع يناثلا ثيلقلا نم يئاغلا

 لوألا دقعلا نم رشاعلا رشعلا نم نماثلا رشعلا نم ىناثلا

 ةباتك خيرات نوكيف .ةيوبنلا ةرجهلا نم يناثلا فلألا نم

 . "اه94١٠١ ماع ناضمر نم رشع يناثلا طوطخملا

 .اهنفن ةحفصلاو هيت“ ردصملا (5)

 روسكلاب خيراتلا باسح

 ام دجن ايكرت يف تبتك ًاضيأ ةثلاث ةطوطخم يفو
 تبسلا راهن نم ءزج يف غارفلاو ءادتبالا عقو دق : هصن

 ثلاثلا سدسلا نم يناثلا ثلثلا نم سداسلا رشعلا وهو

 نم رشاعلا رشعلا نم نماثلا رشعلا نم يناثلا فصنلا نم

 نوكيف .''”ةرجهلا نم يناثلا فلألا نم لوألا دقعلا

 ه94١1 ماع ناضمر رهش نم رشع سداسلا خيراتلا

 .رتر تومله هأرق امك ه89١٠١ ماع سيلو

 ضورع ةلاسر حرش ةطوطخم ةياهن يف ًاضيأ أرقنو
 ضورع ىلع حرشلا اذه مت دقف :هصن ام يماجلا

 ةيمحملا ةدلبلا يف رفظم ماجب بقلملا يماجلا

 دي نم .ةينوكلا تافآلا نع هللا اهناص ةيئيطنطسقلا
 تقو دمصلا كلملا نوعب يفاص دمحأ ديسلا حراشلا

 ثلثلا نم ثلاثلا رشعلا وهو دحألا موي نم رهظلا

 رشعلا نم لوألا فصنلا نم عبارلا سدسلا نم ثلاثلا

 فلألا نم ثلاثلا دقعلا نم عباسلا رشعلا نم عبارلا

 ثلاثلا ةباتكلا خيرات نوكيف . "”ةيوبنلا ةرجهلا نم يناثلا

 اممو .ه784١١ ةنس يناثلا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 اهانعم يف لمعتست مل دقع ةملك نأ هيلإ ةراشإلا ردجت

 تاونس رشع ىلع ةلالدلا يأ ةيبرعلا ةغللا يف فورعملا

 ةلالدلل تلمعتسا امنإو ةقباسلا ثالثلا تاطوطخملا يف

 ةثالثلا خيراوتلا لالخ نم حضاو وه امكو ةنس ةئام ىلع

 اميف يردن الو ءيرجهلا رشاعلا نرقلا دعب اهلك اهنإف
 لبق ىنعملا اذهب تلمعتسا دق ةملكلا هذه تناك اذإ

 دقع ةملك نأ نم مغرلا ىلعو .يرجهلا رشاعلا نرقلا

 ةئام ةملك لحم لحت مل اهنأ الإ ىنعملا اذهب تلمعتسا

 ةلمعتسم تلظ اهنإ لب ةثام ىلإ ريشت يتلا رش ةملك وأ

 .امهعم بنج ىلإ ًابنج
 ؛خياشملا ةحود» باتك ةطوطخم ةياهن يف ءاج دقف

 نم عباسلا رشعلا يف . . . :هصن ام ايكرت يف تبتك يتلا

 نم لوألا رشعلا نم يناثلا ميجلا نم ثلاثلا رشعلا

 نم يناثلا فلألا نم يناثلا رشعلا نم عساتلا رشعلا

 .اهسفن ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(



 روسكلاب خيراتلا باسح

 . ""ةيوبنلا ةرجهلا

 نورشعلاو عباسلا وه ةطوطخملا ةباتك خيرات نوكيو
 اذه ىلع ظحاليو .ه١114١ ماع ةرخآلا ىدامج نم

 الو ىدامج ىلإ زمرك ميجلا فرح لامعتسا خيراتلا

 ةلثمأ كانه نأ وأ ةديرف ةلاح هذه تناك اذإ اميف يردأ

 خيراتلا اذه يف ًاضيأ ظحالن كلذكو .'"'ةهباشم ىرخأ

 ثلاثلا ثلثلا لدب ثلاثلا رشعلا ةرابعل خسانلا لامعتسا

 تآأرط دقف ًالبق تلق امكو .دعب اميف كلذ ىلإ ريشنسو

 تاقوأ يف خيرأتلا نم ةقيرطلا هذه ىلع تارييغتلا ضعب

 نتم درج يف أرقن نحنف .اهروطت لحارم نم ةفلتخم
 يكنالس ىفطصم فيلأت نم خيراتلا يف باتك ةطوطخم

 يف لوألا عبسلا يف ...غارفلا عقو دق :هصن اذه ام

 رشعلا نم يناثلا رشعلا نم لوألا ثلثلا نم يناثلا عبرلا

 خيرأت نأب انه ىرنو ."”فلألاو ةئاملا دعب سماخلا

 ام وهو عوبسألا نمض مويلا ركذ امنإو روكذم ريغ مويلا
 وه كلذب دوصقملا نأب دقتعنو لوألا عبسلاب هيلإ ريشأ
 .ًافنآ تركذ امك دحألا موي

 دق ةنسلا رهشأ نأب ًاضيأ خيرأتلا اذه يف ىرنو

 .147ص هسفن ردصملا )١(

 ركذ دقف ءرعشلا ىف تاراصتخالا هذه تلمعتسا دقل (؟)

 هللا ديع يبأ ديفح نيدلا لامك خيشلا مظن نم ًاتايبأ يدنشقلقلا

 فرحلا نأ كلذ نايبو :هلوقب اهيلع قلعو يبطرقلا دمحم

 ةلزنملا كلت هيف علطت يذلا رهشلل مسا ةملك لك نم لوألا

 ام ددع لرألاو رخآلا نيب امو ةلزنملا مسا اهنم رخآلا فرحلاو

 ضييبق نم ءاتلا كلذ لاثم . لمجلا باسحب رهشلا نم ىضم

 نع ةيانك اهنم داصلاو (طبقلا روهش دحأ) توت نع ةيانك

 ذإ رشع انثإ لمجلاب امهددع امهنيب ناذللا ءابلاو ءايلاو ةفرصلا

 توت نم رشع يناثلا يف لاق هنأكف نينثاب ءابلاو ةرشعب ءايلا

 اتايبأ ًاضيأ ركذو .يقاوبلا كلذكو رجفلاب ةفرصلا ةلزنم علطت
 نم تاملكلا هذه يف لاحلاو :يتآلاب اهيلع قلع مث ىرخأ

 تايبألا يف لاحلاك اهطساوأو اهرخاوأو تايبألا لئاوأ

 نيسلاو لوألا نيرشتل ةراشإ سهت نم ءاتلاف .ةمدقتملا

 ىشعألا حبص رظنا) :ةسمخب امهنيب ءاهلاو كامسلل ةراشإ

 . (7؟6060 ص “جا

 .؟ 55ص قياسلا ردصملا ءرتر تومله رظنا (©)

 ضف

 ةعبرأ عابرأ ىلإ مسق ثلث لكو ثالثأ ةثالث ىلإ تمسق

 : هاندأ حضوم وه امك

 عبارلا عيرلا ثلاثلا عبرلا يناثلا عبرلا لرألا عبرلا

 يناثلا عيبر لوالا عيبر رفص مرحم لوألا ثلعلا

 ثابعش (ابجر ةرخآلا ىدامج ىلرألا ىدامج يناثلا ثلغلا

 ةجحلا وذ ةدعقلا وذ لاوش ناضمر ثلاثلا ثلثلا

 وه لوألا ثلثلا نم يناثلا عبرلاب دوصقملا نوكيف

 ام ةرشعلا نينسلا نم سماخلا رشعلاب دوصقملاو

 ةنسلا وه كلذ نم يناثلا رشعلاو 00 ىلإ 4١ نيب

 تبسلا موي يف ةطوطخملا ةباتك خيرات نوكيو . ةيناثلا

 رشعلا ةملك لمعتست ملو .ه47١١ ماع رفص رهش يف

 ةئام ةملك تلمعتسا لب ةئاملا ىلإ ةراشإ انه دقعلا وأ

 .دقع ةملك نع ثيدحلا دنع كلذ تركذ امك اهسفن

 ىلإ مسق دق رهشلا نأ ىرن تاطوطخملا ضعب يفو

 سامخأ ةسمخ ىلإ سدسلا مسقو سامخأ ةتس

 نتملا درج يف امك ثالثأ وأ عابرأ ىلإ ةنسلا تمسقو

 - : يلاتلا

 موي يف ...قاروألا ديوست نم غارفلا قفتا دق

 ثلاثلا سدسلا نم سماخلا سمخلا وه يذلا ءاثالغلا

 نم عساتلا رشعلا نم ثلاثلا عبرلا نم ثلاثلا ثلثلا نم

 نم يناثلا فصنلا نم لوألا رشعلا نم رشاعلا رشعلا
 . ةورخملا

 مويلا وه ثلاثلا سدسلا نم سماخلا سمخلاف

 ,«(سادسأ ةثالث - ًاموي )١5 رهشلا نم رشع سماخلا

 نأل ناضمر رهش وه ثلاثلا عبرلا نم ثلاثلا ثلثلاو

 : يلاتلا لكشلا ىلع تمسق دق ةنسلا
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 ان

 ثالثأ ثالثأ ثالثأ

 لوألا عيبر رفص مرحم لوألا عبرلا

 ةرخألا ىدامج ىلوألا ىدامج يناثلا عيبر يناثلا عبرلا

 ةجحلا وذ ةدعقلا وذ لاوش عبارلا عبرلا

 ىلوألا ةئاملا وه يناثلا فصنلا نم لوألا رشعلاو

 عم عساتلا رشعلاو (نيناثلا فصنلا) يناثلا فلألا دعب

 خيرات نوكيف نيعستلا دعب ةعساتلا ةنسلا وه رشاعلا رشعلا

 دجنو ه99١٠ ماع ناضمر نم رشع سماخلا طوطخملا

 ءافش حرش يف ضايرلا ميسن باتك» ةطوطخم ةياهن يف

 يجافخلا نيدلا باهش دمحأ فيلأت «ضايع يضاقلا
 ْ :هصن ام رصم يف تبتك يتلا ه59١1 :ت

 ةباتك نم هللا ضيف نب يلع ديسلا ملق . .حارتسا دق»

 دحألا موي ةوحض فيرشلا ءافشلا حرش يف باهشلا

 نم لوألا سدسلا نم لوألا رشعلا نم لوألا رشعلا

 نم عساتلا رشعلا نم لوألا رشعلا نم يناثلا فصنلا

 زعلا هل نم ةرجه نم عبارلا عبرلا نم ثلاثلا ثلثلا
 مويلا وه لّرألا رشَعلا نم لوألا رشُعلاف .'''6فرشلاو

 وه يناثلا فصنلا نم لوألا سدّسلاو رهشلا نم لوألا

 ىلإ يتئمو فلألا مسق دق خسانلا نأ ودبيو . بجر رهش
 ثلث يه ةنس ةئام لكو ةنس ٠" عبر لك يف عابرأ ةعبرأ

 م١ ماع وه عساتلا رشعلا نم لوألا رشعلاف عبرلا نم

 نم ةريخألا ةئاملا وه عبارلا عبرلا نم ثلاثلا ثلثلاو

 خيرات نوكيف (عبارلا عبرلا -) ةريخألا ةئامئالثلا

 .ه١18١١ ماع بجر نم لوألا مويلا وه ةطوطخملا

 ةطوطخملا يف كلذ دعب ءاج ام خيرأتلا اذه دكؤي اممو

 : اهسفن

 نماث كرابملا ةعمجلا موي متو ىلاعت فاك هفلؤم لاق
 ىلع فلألا دعب نيسمخو نامث ةنس يناثلا عيبر نيرشع

 يرصملا يجافخلا نيدلا باهش دمحأ دابعلا فعضأ دي

 دي ىلع روكذملا فلؤملا طخ نم هقيلعت نم غارفلا ناكو

 )١( هسفن ردصملا ص7١.

 موي ينانعلا دواد نب دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا

 نيتسو نامث ةنس روهش نم مرحملا رشع عباس ةعمجلا

 لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلألا دعب
 خيشلا ةخسن نم هتباتك نم غارفلا ناكو مالسلاو ةالصلا

 عيبر رشع عباس كرابملا ةعمجلا موي روكذملا ينانعلا

 هللا دابع رقفأ دي ىلع ةسمخو ةئامو فلأ ةنس لوألا

 بئنذلاب فرتعملا ءريقفلا هوفع ىلإ مهجوحأو
 نيدلا باهش نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ءريصقتلاو

 هللا رفغ ءًابهذم يعفاشلا «هدلبل ةبسن يجافخلاب ريهشلا

 دعب هالعأ خيراتلا نوكي نأ دب الف هيلعو .هيدلاولو هل

 .ها6١١ ةنس

 تلصو خيرأتلا نم ةقيرطلا هذه نإف تركذ امكو

 يمالسإلا ريغو لب يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ نم ريثك ىلإ

 ىلإ خسان نمو رخآ ىلإ رطق نم تافالتخإلا ضعب عم
 .رخآ

 سومشلا» اهناونع دنهلا نم ةطوطخم يف أرقن نحنف
 متاح فيلأت «ةرمابلا ةئيضملا ةرهاظلا راونألاو ةرهازلا

 :هصن اذه ام ه0 9557 :ت يدماحلا ميهاربإ نب

 سداسلا سيمخلا موي يف هتباتك نم غارفلا لصح
 نم عساتلا نم ثلاثلا نم رشع يداحلا نم يناثلا نم

 . "#7 يبنلا ةرجه نم يناثلا نم ثلاثلا

 نم سداسلا مويلا وه يناثلا نم سداسلاب دارملاو
 رهشلاو ءرشع سداسلا مويلا يأ رهشلا نم يناثلا ثلثلا

 رشعلا ثلاثلاب دصقيو ةدعقلا وذ رهش وه رشع يداحلا

 عساتلا رشعلا وه عساتلابو «ةثلاثلا ةنسلا وهو ثلاثلا

 رشعلا وه ةيناثلا ثلاثلا ةملكبو 4١ ىلإ 4١ نم وهو

 .يناثلا فلألا يناثلابو 77١ ىلإ 5١١ نم وهو ثلاثلا

 نم رشع سداسلا مويلا يف خيراتلا نوكي اذه ىلعو

 دق خسانلا نأ ىرنو .ه1417١ ماع ةدعقلا يذ رهش
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 روسكلاب خيراتلا باسح

 ريغ رشعلا ةملكف خيراتلا نم ةتوعنملا ءامسألا فذح

 .فلألا كلذكو ثلثلا ةملك كلذكو ةدوجوم

 هتءارق لعجت ةقيرطلا هذهب خيراتلا ةباتك نأ كش الو

 ىلع ظحالي يذلا رخآلا ءيشلاو .ناكمب ةبوعصلا نم

 لك يف نيفصن ىلإ مسقت مل ةنسلا نأ وه خيرأتلا اذه

 لب ةقيرطلا هذه يف فورعملا وه امك رهشأ ةتس فصن

 رشعلا نم ثلاثلا رشعلا نم ىناثلا فصنلا نم سداسلا

 يف اهخسن خيرات نوكيف . رشع ثلاثلا نرقلا نم رشاعلا

 .ه١ا 1917 ماع نم ةجحلا يذ رهش نم رشع عبارلا مويلا

 مدع كلذكو نرق ةملك لامعتسا فاضيأ انه ظحاليو

 انيأر امك يناثلا فصنلا وأ يناثلا فلألا ةرابع لامعتسا

 . ةقباسلا تاطوطخملا ضعب ىف

 ؟رئاظنلاو هابشألا» باتك ةطوطخم ةياهن ىف أرقنو

 يف تبتك يتلاو ه١٠97 ماع ىفوتملا نيدلا مجن نبال

 :هصن ام اينامور يف الع 6عةاءان ةنيدم

 موي يف ةكرابملا ةخسنلا هذه ةباتك نم غارفلا عقو دق

 سدسلا نم ثلاثلا ثلثلا نم دحاولا رشعلا وهو ةعمجلا

 نم فلأو نيعستو تس ةنس نم لوألا فصنلا نم يناثلا

 نوكيف .ةيحتلا لمكأ هيلع فرشلاو زعلا هل نم ةرجه

 ."0"ه95١1 ماع رفص رهش نم 7١ يفاهخسن خيرات

 لوألا رشعلا نم سداسلا رشعلا يف هلوقب هلمكي مل اذامل

 هنأب دقتعأ الف بابسألا نكت امهمو «يناثلا فلألا نم

 رظنأ )١(

 2.5. الوص 1هوامودالعاك ههه 0. 2ل-5ةتقم68أر

 1آ1مهانالعد ةدل 102غ65 زد ةجهطزع 1512 طانوعت ماك. (1978)
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 نكمل

 ةملك لمعتسا دق خسانلا ىرن كلذكو . كلذ لهجي ناك

 ريغ لامعتسا وهو لوألا لدب رشعلل تعنك دحاولا

 ديكأتلل ادمعتا كلو لامعتتا ناك اهبرو .ايوحن حيحص

 ءازجأ ةرشع نم ءزج وه رشعلاب دوصقملا نأ ىلع

 ول هنأل ةرشع ددعلا ىلإ ريشي ام هب دوصقملا سيلو

 لّوألا ةكرحم ريغ يهو اهنم مهفي دقف لوألا ةملك عضو

 ناكمإلابف ببسلا وه اذه ناك اذإ نكلو .لّوألا سيلو

 .لوألا ةملك ىلع تاكرحلا عضوب كلذ يدافت

 طوطخملا عم لماعتي نم رثعي ةردان ريغ نايحأ يف

 لاجملا اذه يف رشغع ةملك لامعتسا ىلع يمالسإلا

 دقو .ًارهش رشع انثإ اهيف ةنسلا نأ نم ةئسلا روهش نم

 هذه يف رشع ةملك لامعتسا ةرثكب ًارثأت كلذ نوكي

 قيقحت يف ةلاسر» يف دجن نحنف .خيرأتلا نم ةقيرطلا

 رفعج دمحم نب اضر دمحم فيلأت . «هللا مالك ثودح

 :يلي ام قارعلا يف وأ ناريإ يف تبتك يتلاو يزارلا

 رشعلا نم يناثلا رشعلا يف هديرجت نم تغرف دقو

 ةئاملا نم ثلاثلا رشعلا نم ىلوألا ةنسلا نم عباسلا

 عباسلا رشعلاب دوصقملاو :2'يناثلا فلألا نم ةعبارلا

 نم بجر رهش وهو ةيرجهلا ةنسلا نم عباسلا رهشلا وه
 ةطوطخم يف ًاضيأ كلذ لثم دجنو .ه١17 ماع
 :ت يلماعلا نيدلا ءاهب فيلأث «لوصألا ةدبز» باتك

 .اها ١6

 ةيناثلا ىدامج يف تدوسو :اهيف ءاج ثيح :

 ةنسلا نم سداسلا رشعلا نم لوألا رشعلا يف ه7

 لاثملا اذه نمو 2'”فلألا دعب ةيناثلا ةثاملا نم ةيناثلا
 . رهشلا ىلإ ةراشإ تلمعتسا رشع ةملك نأ ًادج حضتي

 يتلا ةقيرطلاب رهشلا ىلء ةراشإلا تناك اذإ خيراتلا

 ةنيرف كانه نكت مل اذإ نيتقباسلا نيتطصوطخملا يف تركذ

 ضعب نأ هيلإ ةراشإلا بجت اممو .رهشلا ىلإ ريشت

 م0310 (020عاع م.136 .هسفن ردصملا رظنا )١(

 .9١7؟ص هسفن ردصملا رظنا ()



 ٠ع

 لدبت روسكلاب خيرأتلا ةقيرط لمعتست يتلا تاطوطخملا

 ءافشلا ةطوطخم يف انيأر امك رشع ةملكب ثلث ةملك

 نم لوألا رشعلا دحألا موي ةوحض . . .اهيف ءاج يتلاو

 :.نناعلا تفصتتلا نم لوألا نسيسلا خرم لوألا :رشعلا

 ثلثلا لدب تلمعتسا دق ةيناثلا لوألا رشعلا ةرابعف

 نوعبرأ» باتك ةطوطخم يف ءاج ام كلذكو .لوألا

 : يلماعلل «اثيدح

 نم ثلاثلا نينثإلا ةوحض هقشم ةقشم نم غارفلا قفتا

 رشعلا نم ةسماخلا ةنسلا روهش يناث نم ثلاثلا رشعلا

 ةياهن يف ءاج ام كلذكو ةرشاعلا ةئاملا نم ثلاثلا

 فسوي فيلأت «نيعلا يترقل نيرحبلا يتؤلؤل» ةطوطخم
 :ه1857١١ :ت ينارحبلا يزاريدلا دمحأ نب

 مويلا يف ةزاجإلا هذه ديوست نم غارفلا عقو دق
 تلمعتسا ًاضيأ انهف . . .ثلاثلا رشعلا نم رشع عباسلا

 . . . ثلاثلا ثلثلا لدب ثلاثلا رشعلا ةرابع

 رشع ةملك أرقت نأ ةلثمألا هذه يف نكمملا نم نإ

 اهب دوصقملا نوكيو رْشُع كرحت نأ امإ يهف نيتقيرطب
 يدؤت ال رشُع ةملك نأل حيحص ريغ لامعتسا وهو ثلث

 نأ امإو رهشلا نم لايل رشع وأ مايأ ةرشع يأ ثلث ىنعم

 اهتعن نوكي ذئنيحو لايل رشع اهب دصقي يأ رْشَع كرحت
 نأ بجي ناكو أيوحن أطخ كثلاشلا وأ ىناثلا ةملكب

 دبر ىنتسولا وا طولا ةينق يئانلا لاب لمحت
 نيلامتحالا نيذه دوجو نم مغرلا ىلعو رخألا ثلاثلا

 جذامنلا هذه لثم يف رشعلا نم دوصقملا نأب دقتعأ ينإف

 لامعتسا وه داقتعالا اذه ىلإ ينعفد يذلاو ثلثلا وه

 يلايللا وه رشعلاب دوصقملا ناك ول هنأل اهيف موي ةملك

 جذومنلا ىلإ ةبسنلاب امأ .موي لدب ةليل ةملك تلمعتسال

 ثلثلا اهب دصقي امنإ ةيناثلا لوألا رشعلا ةرابع نإف لوألا

 رشعلا ةملك نأل اهلبق اهسفن ةرابعلا لامعتسا ليلدب لوألا

 ةلثمألا يف انيأر امك ثلث ةملك عم لمعتست مايألا يف

 دقتعن اننإو . روسكلاب خيرأتلا ةقيرط نم اهاندروأ يتلا

 اعيرس اروطت ربتعي ثلاثلا ىنعمب رشع ةملك لامعتسا نأب

 تقولا لبق ترهظ اهنأ تبثي مل اذإ ةقيرطلا هذه ىلع
 ثلث لدب رشع ةملكل لامعتسا مدقأ نإف .هانركذ يذلا

 يباهولا  يعيشلا راوحلا

 ةنس 77 يلاوح دعب يأ ه446 ماع نم وه هيلع انرثع

 ةطوطخم يف كلذ دجو دقو ةقيرطلا هذه روهظ نم
 هذه نأ لايزيد .ًاقباس اهتركذ ىتلا «ًائيدح نوعبرأ» باتك

 دق اضيأ اهلجت لب نتملا هرج ىلع رتصمتقت مل ةقيرطلا
 يف امك طوطخملا خسن ةيادبل ًاخيرات تلمعتسا

 نب رضخ فيلأت «مالآلا ءاودو ماسجألا ءافش» ةطوطخم

 ام اهتيادب يف ءاج دقف .ه١٠481 ماع ت باطخلا يلع

 : هصن اذه

 يذلا ءاعبرألا موي يف . . .باتكلا ريرحتب تأدتبا

 نم رشاعلا رشعلا نم نماثلا رشعلا نم لوألا فصنلا

 نوكيف "هلا نم قئاثلا تضتلا قه لوألا نشعلا

 ماع نم رفص رهش نم 55 يف طوطخملا خيرات

 خيرأتك ًاضيأ ةقيرطلا هذه تلمعتسا دقو .ه4

 يذلا يوناخشؤجلا ءايض دمحأ فيلأت «لوقعلا عماولا

 نم لوألا فصنلا نم ثلاثلا سدسلا نم ثلاثلا ثلثلا

 (؟ةرشع ةثلاثلا ةئاملا نم رشاعلا رشعلا نم لوألا رشعلا

 .اها١5 ماع

 روسكلاب خيرأتلا ةقيرط يف ةمهملا طاقنلا يه هذه

 . ةصاخ ةروصب نوققحملاو نوثحابلا اهنم ديفي نأ وجرأ

 نسح يداه رفعج 5

 يباهولا 5 يعيشلا راوحلا

 مالسإلا يف يفئاطلا لدحلا ىلإ لخدم

 يف بتكلا مهأ نم (ةمامالا يف راوح) باتك ُذَعُي

 ماطعمأ آ01ءاملعط, م.28. هسفن ردصملا رظنا )١(

 .؟ 17ص هسفن ردصملا ءهرتر تومله رظنا (6)



 يباهولا  يعيشلا راوحلا

 وهف «ثيدحلا رصعلا يف يباهولا  يعيشلا لدجلا

 ىلإ لوصولل راوحلا أدبم ىلع موقي يذلا لوألا باتكلا
 .ىلوألا هتأشن ذنم مالسإلا يف يفئاطلا فالتخالا روذج

 ةيملعلا امهُئيمهأ امهل نيتيصخش نيب راوحلا راد دقو
 يف جرحت دق ناك يعيش ملاع لوألاف ءاعم ةيعامتجالاو

 ةمظتنم ةيجهنم ًةسارد سردو ؛ةيملعلا فجنلا ةعماج

 رقاب دمحم ديسلا مامالا لاثمأ نيدهتجملا رابك دي ىلع

 ىلإ ةيفسلفلاو «ةيلقعلا مولعلاب ًاعلوم أشن دقو ءردصلا
 .لوصألاو .هقفلاك عيرشتلا مولع يف هصاصتخا بناج

 .لاجرلا ملعو «ثيدحلاو ءريسفتلا جهانمو

 ةسردملا ىلإ يمتني يمالسإ ركفُم وهف يناثلا امأ

 بناج ىلإ ةميدقلا ةينيدلا نيتفاقثلا نيب ٌعمج «ةيباهولا
 .ةيضايرلاو ةيرظنلا ءايزيفلا يف يلاعلا هصصخت

 نارواحتُملا هب كرتشي رخآ ًالماع كانه نأ امك

 ضعب ظاحلب  امهتيصخش يف يسايسلا دعّبلاب صخلتي
 0 تاقراوفلا

 دئاقل (ايناطيرب ىف) ىنيدلا لثمملا وه :لوألاف

 .يئنماخلا يلع ديسلا مامإلا «ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا

 يف مئاقلا مكحلل نيضراعملا زربأ دحأ وه :يناثلاو

 «ةيداليملا تانيعستلا ىنس ىف ةيدوعسلا ةّيبرعلا ةكلمملا

 ًاضيأ دعُي هنأ امك ول ًارييغت ماظنلا رييغتل نيعادلاو

 ىنبست يتلا ينيدلا حالصإلا ةكرح ىلإ نيعادلا زربأ نم

 ةءارق ةداعإو «ةيفلسلا ةّيباهولا ةقيرطلا يف ديدجتلا ىلإ
 .ديدجا نع هتان ضعب

 يذلا عضولا ّنِإف (راوحلا) فورظ صخي ام امأ

 ةلحرملا هذه يف صوصخلاب يمال.سإلا ملاعلا هدهش

 رارمتسا نم ةيملاعلا ىوقلا نيزاوم فالتخاو .تاذلاب

 هذه لبق  ًايسايس ٌلْغّتسِإ يذلا يفئاطلا عارصلا تاناكمإ
 رايهنا دعب ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا ةمجاهمل - ةلحرملا
 ماع ينيمخلا مامإلا دي ىلع يهاشنهاشلا مكحلا
 .مم8

 نيب ةّصاخو ةماع تاءاقل دعب راوحلا ىرج امك

 ىهتنإ ّيملع عفادبو ءيوفع لكشب ندنل يف نيرواحتملا

 ١غ

 ةلاسرلا خيرأت ناك) ةمامإلا عوضوم يف لئاسر ةباتكب

 نيرشت 4 /ه515١ ماع ىلوألا ىدامج ١4 ىلوألا

 . .(م996١ ماع  ربوتكأ لوألا

 يذلا قفألا ةعس يه ًاضيأ (راوحلا) ٌصختت ةطقنو

 ةيملاع قيوست يف امهفادهأو «نارواحتملا هب عتمتي

 لقرعت يتلاتايثزجلا ىلع فوقولا نود ةيمالسإلا ةلاسرلا
 ءءاطخألا نع يضاغتلاب كلذو «فادهألا هذه

 . ةكرتشملا تباوثلاب كسمتلاو

 نايخيرات ناجذومن :يباهولا - يعيشلا راوحلا

 نيب راوحلا ةّيناكمإ يف ةرداب ّيأ كانه نكت مل

 ثُثمزتلإ يذلا يدحلا قطنملا ببسب ةيباهولاو «ةعيشلا

 نم نييديلقتلا اهموصخ- ةهباجم يف ةيباهولا ةكرحلا هب
 . ةيمالسإلا بهاذملا بابرأ

 نإ +( زاوختلا) ذه عبس نيكردابم كانه نأ الإ
 .فدهلاو ةليسولا يف نيتفلتخم اتناك

 خيشلا هرصع يف ةيمامإلا ميعز راوح : ىلوألا

 2م1811 /ه5158١ ةنس ىفوتُملا ءاطغلا فشاك رفعج

 / ه8١5١ ةنس ىفوتُملا دوعس نب زيزعلا دبع ريمألا عم

 ْنَمل داشرلا جهنم) اهاّمس ٍةلاسرب رشُن يذلاو م60

 /ه١١١١ ماع نم اهفيلأت خيرأت برقيو «(دادسلا دارأ

 خيشلا مامإلا ةيباهولا ميعز ةافو دعب يأ «ماالوه

 (م097١ /ها5١٠١ ىفوتملا) باهولا دبع نب دمحم

 . تاونس عبرأب

 اهثعب يتلا ةلاسرلل باوج نع ةرابع هذه ةلاسرلاو
 «ةاطغلا فشاك خيشلا ىلإ دوعس ني زيزعلا دبع ريمألا

 دقارملا ةرايز ىف ةّيعيشلا تاسرامملا اهيف دقتنأ ىتلاو

 و احلا نول اه ركود( ةديدم ىف شن كلا
 ةلاسرب تالؤاستلا كلت ىلع ءاطغلا فشاك ةامإلا باجأ

 ةقيرطلل ةيداقتعالا سسألل ةّيلك ةشقانم تنُمضت ةلّوطم

 «كرشلا ءديحوتلا «ةدابعلا ىنعم نم ًءادتبإ ةيباهولا

 يتلا تادرفملا نم كلذ ريغو «روبقلا ةرايز «ةعافشلا

 ْ .اهيلع ةقيرطلا هذه موقت
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 بتكلا نيب راوحلا بدأ مازتلاب ةلاسرلا هذه زاتمتو

 .اهتهازنو ءةفرعملا ةرازغبو «ةيقالخالا

 ةلاسرلا هذه ىلع زيزعلا دبع ريمألا باجأ دقو
 .ءانثو «بدأ نم اهيف درو ام ىلع ةبضتقم ركش ةلاسرب

 فجنلا ةنيدم يف (داشرلا جهن) ةلاسر ُترْسُن دقو

 /ه4١4١ ماع اهرشن ديعأو ءم1977 /ه1147١ ماع

 ماع ةئلاثلا ةرملل ثرشُن امك ءمق ةنيدم يف ما 41

 .توريب يف م1148/ه8١

 ةيذولا ةقالعلا نأ ةرتفلا كلت رداصم ىف ٌريشأ دقو

 مانا: ءاطخلا يففاك رفعت ةينيشلا دام «ةريقاألا قبب
 ركذُي امك «ًةمئاق تناك باهولا دبع نب دمحم «ةيباهولا

 ةظوفحم تناك امهنيب ةلدابتُملا لئاسرلا ضعب كانه نأ

 . نيترسألا دافحأ ضعب دنع

 خيشلا لحارلا ةمألعلل ةّيصخشلا ةردابملا :ةيناثلا

 ماع مارحلا هللا تيب جحل هفّرشت دنع ةَيِنْعُم داوج دمحم

 ءاملعلا نم ددعل هتارظانمو ماقك1 مه

 ةعامجلاو ةعمجلا مامإو «ةاضقلا سيئر لاثمأ نييباهولا

 «ةعيرشلا ةيلك ديمعو «فيرشلا يكملا مرحلا بيطخ
 فارطألا نيب (راوحلا) باب حتفل ةلواحم يف مهريغو

 قرطلاب تاعازنلا لح ىلإ لصوتلل ةرشابم ةيمالسإلا
 . ىلثملا ةيقالخألاو «ةينيدلا

 ىف هتلحر فصوو ء«هتادهاشم فلؤملا َلَجس دقو

 نفهم ناونعب م1954 /ه1187' ماع رْشُن بّيتك

 . (ةّيباهولا

 نوكت ام هبشأ يه تارواحملا هذه َّنأ مغرلابو

 نأ الإ ءلماكتملا راوحلا ىلإ اهنم ةيصخشلا ثيداحألاب
 يناعت يتلا ةيسفنلا زجاوحلا ماحتقا نم هعنمي مل كلذ

 ىلع فلتخت ىتلاو ءايخيرأت ةعزانتملا فارطألا اهنم

 ٌ .ةّمماتلا ةعيطقلا ذح ىلإ اهعقاو

 جردنت يهف جئاتن نم تاراوحلا كلت هتققح ام اّمأ

 ؛ةيباهولا تايصخشلا ضعب عم راوحلا ةماقإ ةيناكمإ يف

 . ىرخأ تايصخش عم اهتلاحتساو

 وأ ؛ةينيدلا تاسسؤملا محتقي فلؤملا ناك ام ًاريثكف

 يباهولا  يعيشلا راوحلا

 اهل ططخم ريغ ةيوفع ةروصب ةيعماجلا ةيملعلا زكارملا
 تاشاقن يف مهعم لخديو ءاهيلع نيمئاقلا ىلع فّرعتيل

 مهضعب ريفكت مدعو «نيملسملا نيب داحتالا لوح

 «(كرشلا) يموهفم ريسفت يف رظنلاو ءرخآلا

 . كلذ ريغو ء(ديحوتلا)و

 بترتي مل ةيداع جئاتن يهف تاراوحلا هذه جئاتن اّمأ

 تايصخشلا لبق نم ةفْلْعُم تناك دقف ءركذُي ٌرثأ اهيلع

 «توكسلا وأ «عيفرلا قلُخلاو «ةلماجُملاب اهفداص يتلا

 .هعوضوم ناك امّيأ بعشتم راوح يف لوخدلا مدعو

 هتلحر يف هبتك اميف هلك كلذ فلؤملا لجّجس دقو
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 نم نيملسملا ءاملعو «نّييباهولا ءاملعلا نيب راوحلا

 .اهيلع فلعتُحُملا تاعازنلا لحل بهاذملا ىتش

 دمحم خيشلا اهب ىدان يتلا راوحلا ىلإ ةوعدلا نإ
 مايألا تققح دق نمزلا نم دوقع ةثالث لبق ةينْعُم داوج

 هللا ةيآ نيب ةلدابتملا تاحراطملا هذه يف اهرداوب ىلوأ

 .«يرعسملا دمحم روتكدلاو «يكارألا نسحم خيشلا

 ةيزكرملا ةّيضقلا ةمامإلا عوضوم لوح تأدب يتلاو

 لكشب اهطابترال ةيمالسإلا فئاوطلا نيب اهيلع عزانتملا
 . مالسإلا يف مكحلا ماظن ةعيبطو ةطلسلا

 ةمداقلا تاقلحلا ىف تاحراطملا هذه دوقت امبرو

 يتلاو «ةيباهولا ةديقعلا اهب صتتخت يتلا عيضاوملا ىلإ

 ةيمالسإلا بهاذملا ةيقب نيبو ءاهنيب فالخلا ّلصأ ىَّتْبُي

 نم كلذ ريغو ءروبقلا ىلع ءانبلاو .دقارملا دييشتك
 .اهيلع فلَتْخُملا لئاسملا

 اهل حِرَتْقُملا َنأف هذه راوحلا لئاسر ُْتحّضو امكو

 ةفدصلا ةّئعمج يذلا يرعسملا دمحم روتكدلا وه

 امهنيب ةقالعلا ترّوطت ىتح «يكارألا نسحم خيشلاب

 نيذه عمج دقو «ةفلإو ةدوم تاذ ةطبارتم ةقالع ىلإ
 ركفلا هاجت ةيداملا تايدحتلا دوجوب ٌروعشلا نيفرطلا

 لماوع داجيإ ةرورض ىلإو ؛يحولا ةفاقثو «يمالسإلا

 نع ثدحتلاو «هريوطتو ؛يمالسإلا عقاولاب ضوهنلا



 يباهولا  يعيشلا راوحلا

 .نافرطلا اهدييأت يف يقتلي يتلا ةيمالسإلا ةوحصلا

 ميهافملا قيوست ةرورض ىلع ازّكر دقف هيلعو

 .ايملاع اهقيبطت ىلإ لوصولل ةيمالسإلا

 يف ةقيعُملا لماوعلا دحأ يبهذملا لماعلا ناك اًّملو

 ءاملع ةوعدل ةمئاق ةردابملا تناك .ةضهنلا ةيلمع

 راوحلا باب حتفو ء.مهدوهج دضاعتب هيركفمو مالسإلا

 لقحلا يف نيلماعلا نيب تاكرتشملا ىلإ لوصولل مهنيب
 ْ . يمالسإلا

 رداصلا (راوحلا) َّنأ لئاسرلا هذه ةعيبط زّيمي اممو

 مل امك ءرخآ ىلع فرط ةبلغ «ةبّلغلا ىلإ عدي مل اهنع
 ةوعدو «نيفرطلا نم يأ ةعزعز ىلإ فدهت هجئاتن نكن
 تاهجو ضرع رادقمب «رخآلا جهنم ينبتل امهدحأ
 مرات ةيقطنملاو «ةيلقعلا ةلدألاب اهنع عافدلاو ءرظنلا

 . ىرخأ ًةرات ةيلقنلا صوصنلابو

 «تامّلسُملا لقن ىلإ عوجرلل ةلواحم ناك امنإو
 بتكلا ُهَتفَّلَح يذلا ثارتلا نمض ثدرو امك اهريسفتو
 .فالتخالاب لفاحلا ليوطلا اهخيرأت ربع ةّيبهذملا

 لالخ نم ةروص ىلجأ يف هنع نافرطلا رّبع دقو

 يف ةيتاذلا تاراهملا دامتعاو ؛ةيخيرأتلا تاملسملا ةءارق

 .اهريسفت

 يف فالتخالا ةرهاظ نأ نارواحتملا كردأ دقو

 ظ سنجلا اهب مستي يتلا ةيعيبطلا تامسلا نم رظنلا تاهجو

 . لأ مّثحتي فالتخالا اذه نأ ألإ .هقلخ ةيادب ذنم يرشبلا
 يف لغتسُت يتلا تاعزانملاو ؛تاعارصلل ةهجاو نوكي

 ءايلعلا ئدابملاو ميعنا باسح ىلع بساكملا قيقحت

 «يبهذملا وأ «ينيدلا لماعلا لالغتساب كلذ رهظي امك

 نأ لجأ نم «يميلقإلا وأ ءيقرعلا وأ ءيوضعلا وأ

 .ةلمّتْحُملا تاعارصلل تارربم لمارعلا هذه لك نوكت

 هتّدج نم مغرلاب (يرعسملا  يكارألا) راوح َّنِ
 هذه لثم راركتل يراضحلا راوحلا باب حتتف يف هتدايرو

 لقنب ًامَتْهُم ًاراوح ىقبي هّنأف .ةصلخملا براجتلا

 قّلعتم اهيلغأ ؛ةثيدح تاريبعتب ةميدقلا نيماضملا

 نكمتي مل وهف .هسفن عوضوملاب ال بولسألاو ةغايصلاب
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 نيب ةمئاقلا ةّيبهذملا ةرجاشُملا لحب هذه لاحلاو

 رظنلا تاهجو ضرع ىلإ يعسلا ىوس نيتفئاطلا
 ةغايصل ىلوأ ةوطخك ةكرتشملا مساوقلا عضول ةنيابتملا

 دحّوتلا ىلع موقت يمالسإلا ملاعلل ةديدج ةيرظن
 ميهافمب كسمتلا نع ةجتانلا ةقرفلا نم الدب لماكتملا

 .تايّمَسُم نم امهنم ٌقتْشُي امو «ءاضغبلاو ةوادعلا

 يّنُسلا  يعيشلا فالخلا يف ٌةرظن

 لوألا هدهع يف ينسلا  يعيشلا فالخلا ممسُنإ

 وأ «يمالسإلا خيراتلا يف تايئزجلا ضعب ىلع ديكأتلاب
 ليصافتلا يف لوخدلا نود دئاقعلاو «تايهلإلا ثحابم

 نود لدج لحم ةيروحملا اياضقلا تيقب دقو «ىرخألا
 .نآلا ىتح رييغت

 يف ىلوألا دوهعلا يف قرفلا بابرأ فلتخي ملو
 تابجاوو «دئاقعلا لوصأب قلعتت يتلا ةينّيدلا تباوثلا

 «ةوبنلا ءديحوتلا ةديقع يف ةيساسألا ملسملا درفلا

 .داعملاو

 ًاداعبأ ذخأ تارتفلا هذه دعب يفئاطلا عارصلا نأ الإ
 ةيبهذملا ةموصخلا تَّعِلَب ىتلا تاماهتالا نم ىرخأ

 «نآرقلا فيرحتب ةعيشلا ةاهبتاب نيينُسلا دنع اهّدشأ

 هؤرقي يذلا ريغ رخآ فحصم دوجوب لوقلاو

 هماهتاو «يحولاب كيكشتلاب ًاضيأ مهيمرو ؛نوملسملا
 .تاضارتفالا نم كلذ ريغو ءأطخلاب

 فارطألا نم فرط لك ماهتإ ىلإ لاحلا تغلب دقو

 دعب راهظإل ةلواحم يف يدئاقعلا فارحنالاب هريظنل
 هتيحالص مدعو «مالسإلا ئدابم نع رخآلا نع امهدحأ

 . ةيعرشلا

 ليج دعب ًاليج ومنلاب ةيفالخلا لئاسملا تأدب دقو
 ىف ُتسكعنا ىتلاو «ةرجهلل لوألا نرقلا نم ًءادتيإ

 /ه١1 :ت) ىبْعَّملا لاثمأ ةنّسلا نيفلؤملا تاباتك

 يرومألا ةقينقلا ىلإ نيبرقملا نم ناك يذلا م١

 /ه؟66 :ت) ظحاجلاو  ناورم نب كلملا دبع

 ًاءاهتناو «(م١95 /ها9١ :ت) طاّيخلاو م8

 رظن يذلا (م173717 /ها/78 :ت) يناّرحلا ةّيميت نباب
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 يف مْزأت يذلا يسايسلا عضولا عم بسانتي ًاريظنت هعارص
 ةيادب ذنم يكولمملا  يلوغملا يركسعلا عارصلا ةرتف

 ةلراحم يف يداليملا رشع يناثلا /يرجهلا نماثلا نرقلا

 نمو «ماشلا دالبل ناخ نازاغ ناطلسلا اهب ماق يتلا وزغلا

 :ةدئبادخب فورعملا تاخر تاجلرا ناطلسلا هوخأ هذعب

 ةيلوغملا ةيروطاربمالا يف ًاًيمسر ًابهذم عّيشتلا نلعأ يذلا

 . اهلك

 ةدايقب كلذو :ًايوبعت ةّيميت نبا ةلبانحلا هيقف ْدر ناكو

 :ًايركفو «يلوغملا وزغلا شويج ةهجاومل لئاصفلا
 رْهَطُملا نب نسحلا يمامإلا هيقفلا ىلإ يدصتلاب كلذو

 فورعملا هباتك ىلع دّرلاو ؛يلحلا ةمالعلاب فورعملا

 هبتك يذلا (ةمامإلا ةفرعم يف ةماركلا جاهنم) مساب

 فورعملا ريهشلا هباتك يف ناخ وتياجلوأ ناطلسلا هذيملتل
 ةيفئاطلا دودرلا لوأ ٌدعُي يذلاو «(ةيوبنلا ةنّسلا جاهنمب)

 ةمألعلا هب علطضا يذلا عضولل ًاقبط اهتّدح يف غلابُملا

 ةرهدزملا ةّينمزلا ةرتفلا كلت يف عّبشتلا رشن يف يلحلا

 . ملعلاب

 اهمظعم َّنأ ظحالُيف ةيعيشلا ةيبهذملا تاباتكلا اّمأ

 نمو «عّيشتلا دض ةرداصلا دودرلا ضقنل ًاسّركم ناك

 يضاقلا هفلأ يذلا (قحلا قاقحإ) باتك تافلؤملا كلت

 يف هموصخ دي ىلع هببسب لتُق يذلاو «يرتسُنلا هللا رون
 ُةّفنتكت ُهّلَتَقم ناك ْنإَو م١111 /ه19١٠١ ماع دنهلا

 .اضيأ ةيسايس لماوع

 تامزألل ًاعبت فارطألا نيب عارصلا ةّدح ُبْحَت ملو

 تذختا يتلا ةعراصتملا لودلا نيب علدنت يتلا ةيسايسلا

 يف كلذ ىلجتي امك ءاهل ارهظم ةيبهذملا ةهجاولا نم
 ةتوافتم ةينمز تارتف يف ينامثعلا  يوفصلا عارصلا

 لقأ تارتف ىف ىنامشثعلا  يراجاقلا وأ ؛ًابرحو املس

 00 .ةدح

 اذه لالخ ماع لكشب يفئاطلا عارصلا ددجت دقو

 نم ردص امب ةثيدحلا ةيباهولا ةضهنلاب اعوفدم نرقلا
 /ه7604١ :ت)اضر ديشر دمحم خيشلا تاباتك

 /ه1774 :ت) هللا ررج ىسوم خيشلاو .(م 0

 ياهولا  يعيشلا راوحلا

 /ها1ا/#:ت)نيمأدمحأذاتسألاو (م

 :ت) بيطخلا نيدلا ٌبحُم ذاتسألاو (م 14

 .(م6 مه

 .ةعيشلا يدهتجم رابك نع لعف دودر نم ردص امو

 /ه764١ :ت) ردصلا نسح ديسلا لاثمأ مهيفلؤمو

 يزينخلا نسحلا وبأ يلع خيشلاو ء.(م 6

 نيسحلا دمحم خيشلاو ء(م14414 /مها757:ت)

 دبع ديسلاو ؛(م1104 /ه77/7١” :ت) ءاطغلا فشاك

 م1968 /ها17الال :ت) نيدلا فرش نيسحلا

 ؛(م١1917 /ه1188 :ت) ينارهطلا كرزُب اغأ خيشلاو

 /مه :ت) ينيمألا نيسحلا دبع خيشلاو

 .(ماا/١

 يف ةيمالسإلا ةروثلا راصتنإ باقعأ ثدح ام اّمأ

 عيضاوم نم رخآ ًاعوضوم ناكف «م191/9 ماع ناريإ

 برحلا بوشن ةرتف يف اصوصخ «يفئاطلا يدصتلا

 تامركحلا ٌمظعم ْتَرَفْئَتسِإ دقف ؛ةيناريإلا  ةيقارعلا

 ضعب  كاذموي يلودلا هاجتالل اعبت  ةيمالسإلا
 ةروثلل يدصتلا يف نييميداكألا نم مهريغو ؛ خياشملا

 يذلا عيرذلا يسايسلا لشفلا دعب ءايدئاقع ةيمالسإلا

 .اهتهجاوم يف ىربكلا لودلا هب ثيم

 نم ةيداليملا تانينامثلا ىنس ٌةلحرم ٌثدهش دقو
 نيراّبتلا ءاملع ُضعب اهب ماق ةيفئاط ًةهجاوم نرقلا اذه

 حساكلا ّدملا مامأ فوقولل ةلواحم يف ينّسلاو «يباهولا

 ةيلمع طابحإو «ناكم لك يف نوملسملا هب رثأت يذلا

 نم ىرخأ ةقطنم يف ةيناريإلا ةروثلا ةبرجت ةاكاحم
 . ملاعلا قطانم

 ىلإ تححَضو ؛ةيباهولا ةيفلسلا مالقألا تدْئُج دقو

 َبِيُْك اهّضعب «نيوانعلا ةخراص ًابتك يمالسإلا ملاعلا

 ء(سرجملا رود ءاجو) باتك لاثمأ ةراعتسم ءامسأب

 يف ةْئّسلا لهأ لاوحأ)و «(مق تايآ تالوكتورب)و

 دبع روتكدلا مساب ْتلِجَس ةثالثلا بتكلا هذهو ؛(ناريإ

 .بيرغلا دمحم هللا

 دمحم خيشلا لاثمأ ةفورعم ءامسأب رخآلا ضعبلاو



 يباهولا - يعيشلا راوحلا

 هامَس يذلا هباتكب (دنهلا ءاملع دحأ) ينامعن روظنم

 هل مّدق يذلاو  «(مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا)

 دمحمو ؛يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ ةمألعلا
 نع همجرت دقو «(يسدقلا مرحلا ريدم) ةرقش ميهاربإ

 ندرألا يف عبطو «يرادنبلا دمحم روتكدلا ةيزيلكنإلا
 رمنلا معنملا دبع خيشلا روتكدلا لاثممأو «-م1941/ ماع

 .(قئاثوو قئاقح  زوردلا ,.يدهملا «ةعيشلا) هباتكب

 ريهظ يهْلإ ناسحإ خيشلا ىلإ ةبوسنملا تافلؤملاو
 ؛نارقلاو ةعيشلا «(خيراتو قرف) عيشتلاو ةعيشلا : يهو
 لهأو ةعيشلا ؛«ةنسلا لهأو ةعيشلا نيب «ةئسلاو ةعيشلا

 .تيبلا

 تفان دقف ةرتفلا هذه يف ْتردَص يتلا بتكلا اّمأ

 رويصتلا ين اعيشلا :اهديو بات ةلاعلا ىلع
 ناريم.يف يتيم جهلو «جيرف رمع يلعل :يممالسإلا
 ةداهش ؛بولطم دمحأ روتكدلل «يمالسإلا ركفلا

 «ةرقش ميهاربإ دمحمل ؛هللا لوسر باحصأ يف ينيمخ

 دمحأ دمحم روتكدلل «ةيمامإلا ةعيشلا بهذمب فيرعت
 . ينامكرتلا

 «بسحف ينس مالقأ ىلع ةلمحلا هذه رصتقت مل امك

 ةروثلا ةمجاهم يف ًابتك ةعيشلا ءانبأ ٌضعب َبتك امنإو
 يف ةقطنملا فنتكت تناك يتلا ةيسايسلا فورظلل ةيناريإلا
 نأشلا اذه يف تردص يتلا بتكلا رهشأو ؛ماوعألا كلت

 مامإلا ديفح) يوسوملا ىسوم روتكدلا تافلؤم يه
 ؛(ةسئابلا ةروثلا) :لاثمأ (يناهفصألا نسحلا وبأ ديسلا

 .«حيحصلاو ةعيشلا)و «(عيشتلاو ةعيشلا نيب عارصلا)و

 لبق نم عّْزَوو «ةريبك تاّيمكب ريخألا باتكلا عبخط دقو

 . ةفلتخم لود يف ةّيبرعلا ةّيمسرلا زكارملا نم ريثكلا

 !ةلمحلا هذه ءارو يسايسلا ىزغملا ىفخي الو

 ةيوستلل ٌجذامن :ةيفئاطلا تافالخلا

 رتوتلا بناجب ًاضيأ تدهش ةيخيراتلا روصعلا نأ الإ
 ةفالخلا ّلحل ةمهم ًادوهج يدئاقعلاو ءيسايسلا

 وشو ناقد يملتسملا نم ةيدناععلاو ةيسايسلا

 «عباسلا نرقلا يف ترهظ يبعشلا ىوتسملا ىلعف

 فين

 يهو «ةيفوصلا قرفلا ضعب ةردابم نييرجهلا نماثلاو
 فوضتلا ني تدخلا علا: ةننشلا (يورتكلا) ةقزفلا
 ثيح نيتريبكلا نيتيمالسإلا نيتقرفلا نيب قيفوتلل ةليسو
 عضاوتلاو يحورلا حماستلا ىلع فوصتلا دمتعي

 قحلا ىلإ كولسلاو ريسلا يف طرتشت لئاضفك

 «تالتكتلا ّلك نع ةفوصتملا روفن كلذكو «ةقيقحلاو

 ّنِإو ىتح ءبصعتلا ىلع مئاقلا يدئاقعلا فينصتلا وأ

 ّجِهَن دقف .ضحملا يرظنلا جهنلا ًاذختم كلذ ناك

 «ةفلتخملا رظنلا تاهجو نيب قيفوتلل ةفوصتملا ءالؤه

 قفتخملا ئدابملا ءاقتنا ىلإ ؛ةيلمع ةّيحور ةغيصبو
 يأ نم ُهّلِمع ُءيسُي اَمَع يّلختلاو «ةقرف ّلك يف اهيلع
 اوأرو ءتيبلا لآل ليملا اودبأ دقف كلذل .فارطألا نم

 يذلا لاثملا ةيئكقق بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةيصخش يف

 ءافلخلا ىلع ًامذقم ناك هّنإو ءهب ىذتحُي ْنأ بجي

 ىىب نوذخأي يذلا ريدغلا ثيدح ٌصنل (ضر) ةثالثلا

 «ةفالخلا) : ةثالثلا قئاقحلل هتيعماجب مهداقتعاو

 ىلإ ضرعتلا اونادأ لباقملا يف مهو .(ةيالولاو «ةثارولا

 .بَسلاب مهيلع ءّرجتلا وأ ؛ةباحصلا نم صاقتنالا

 بهاذملا نيب بيرقتلا راد) ةلواحم رهظت كلذكو

 /ه1755 ماع ةرهاقلا يف تسسأت يتلا (ةيمالسإلا

 ىلإ ال ؛بهاذملا نيب بيرقتلا ىلإ ةوعدلا يف ءم1

 .دحاو بهذم ىلع نيملسملا عيمج

 يقت دمحم خيشلا وه رادلا هذه سسؤم ناكو

 تدمّتعا دقو .م1940/ه١151 ةنس ىفوتُملا يمُقلا

 بهذم كلذكو «ةَئَّسلا دنع ةفورعملا ةعبرألا بهاذملا

 .اضيأ يديزلا بهذملاو ؛ةيرشع ينثإلا ةيمامإلا

 نم لكل نوكي ْنأ بيرقتلا ةنجل حرتقم نم ناكو
 ةناكملا يوذ ءاملعلا نم هنع نولثمم بهاذملا هذه

 . ةقومرملا ةيعامتجالا

 مساب ةّيلصف ٌةَلِجم تردصو ؛ةيسايسلا تاهجرتلا
 ترمتسا «م1941/ه1174 ماع (مالسإلا ةلاسر)



 علك

 ا

 يباهولا  يعيشلا راوحلا 1

 ماع ناضمر رهش يف ردص يذلا نيتسلا اهددع ىتح

 .م1917 ربوتكأ /ه7

 نم ةلحرم دوهج ْحّرأ ًالجس (ةيلؤَحسلا) هذه ربتعتو

 .هروص ىلجأب ءرصاعملا خيرأتلا لحارم

 ىتش نم ءاملعل ةزيمتم مالقأل ًاروحم ةلجملا تناكو

 نيسحلا دمحم خيشلا مامإلا كراش ةعيشلا نمف ,راطقألا

 ديسلاو « يبيبشلا اضر دمحم خيشلاو «ءاطغلا فشاك

 ءردصلا نيدلا ردص ديسلاو «يناتسرهشلا نيدلا ةبه

 . يّلحلا ينيسحلا ملسم ديسلاو

 ديجملا دبع ناخيشلا رهزألا خويش :ةئّسلا نمو

 ؛يهبلا دمحم روتكدلاو «توتلش دومحمو ءميلس

 ذاتسألاو «يدجو ديرف دمحم ذاتسألاو «يديعصلا

 .داّقعلا دومحم سابع

 لامعأ يف نيمهاسملا نم اًئبلا نسح مامإلا ناك امك

 امك  ةيبهذملا قراوفلا دوجو َّنأل ًاضيأ ةعامجلا هذه

 ىضاغتلا نكمي ال ةعقاو ةقيقح  ةعامجلا هذه دقتعت

 اذإ نيملسملا نيب قراوفلا هذه ةروطخ دادزت امْنِإو ءاهنع
 .مهنيب رحانتلاو ءمهفوفص قش يف ْتْلْغْسِإ

 اوذصت نيذلا َّنأ بيرقتلا ةعامج تركذ دقو

 نوسسحتي ال نيذلا  الوأ  نويديلقتلا مه اهتضراعمل

 ءعامطألا ووذ :ًايناثو ءمهلوح ملاعلا دوجوب

 . ةفداهلا ةئيسلا ضارغألاو

 ةعيشلا نيب فالخلا نأ بيرقتلا ةعامج تدقتعاو

 ؛ةماعلا ةيداقتعالا لوصألا يف هل دوجو ال وه ةّئُسلاو

 فالخ وهو ؛طقف عورفلا يف عقو دق ناك فالخلا امّنِإو

 اميف ةّينَسلا بهاذملا ءاهقف نيب عقي يذلا فاللخلا هبشُي

 .ًاضيأ مهنيب اميف يعيشلا بهذملا ءاهقف وأ ءمهنيب

 نيدلا فرشو يرشبلا نيب

 صضعب نإف يعيشلا  يئسلا (راوحلا) بتك لاجم يف

 ةركف ءارو تناك ةيتاذ لماوعب ةعوفدملا تالواحملا

 .ةيمالسإلا بهاذملا نيب رظنلا تاهجو

 جهنملاو ةقيرطلا يف تالواحملا هذه ٌفلتختو

 ةجيتن تردص يتلا تافلؤملا مهأو .ًاضيأ فدهلاو

 ديسلا مامإلا هفلأ يذلا (تاعجارملا) باتك وه راوحلل

 خيش عم هتارظانم عمج امدعب نيدلا فرش نيسحلا دبع

 ةنس ىفوتُملا يكلاملا يرشبلا ميلس مامإلا رهزألا

 ةيرهزألا تارظانملا) اهاّمس يتلا م1517 /ه5

 . (تاعجارملا) مسإب تعبطو ؛(ةيرصملا تاثحابملاو

 امدعب رهزألا خيش عم هتارظانم أدب دق فلؤملا ناك

 /ه159 ماع رصم يف لح موي هب ٌةلصلا ْتقّنوت

 ةلدابتملا لئاسرلا يف نافرطلا شقان دقو م١

 لئاسملا نم امهريغو ؛ةفالخلاو ةمامإلا عوضوم

 .ةعجارم )١١7( يف ةيداقتعالاو «ةيخيرأتلا

 ةنس اديص يف ةّرم لوأ (تاعجارملا) باتك عبط
 امب ماع دعب ًاماع هئاعبط تلاوتو ,م19477/ه65

 تاغللا ضعب ىلإ مجرُت امك ءنيسمخلا ىلع داز

 . ةيزيلكنإلاو ةيسرافلاك

 داحتالا ليبس ىلإ داشرلا يعاد

 ةرملا هذه اهُحَرَسَُم ناك دقف ةيناثلا ةلواحملا امأ

 بهذملا ىلإ يمتني ينس ملاعل يهو «(دادغب)
 يف نيدودعملا دادغب ءاهقف رابك نم ناكو «يعفاشلا

 ةنس ىفوتُملا يوارلا ميهاربإ خيشلا وه مكلذ ءهرصع
 .م194 ه6

 نم ناريإ ءاملع دحأ عم هتاحراطم عمج دقف

 يراوزبسلا يدهم دمحم ديسلا وهو «ضهانلا بابشلا
 باتك يف اهردصأو «م1977/-ه٠116 ةنس ىفوتُملا

 ليبس ىلإ داشرلا يعاد) ناونعب م1970 /ه1749 ةنس

 لوصولل راوحلا نم نيلماك نيماع ةليصحك (داحتالا

 بهاذملا باحصأ لماعت يف ةلماكتم ةيرظن ىلإ
 نال م وشعب ةيقالسإلا

 فلؤم َّنأ نيتلواحملا نيتاه نيب ٌقرفلاو

 فالخلا ةيوست ةيلمع نم فدهي ناك (تاعجارملا)



 يباهولا  يعيشلا راوحلا

 ميلستلا ىلإ مهرج نييبهذملا هموصخ نيبو «هنيب
 قبطنت يتلا ةيداقتعالا لوصألاو «ةيخيرأتلا تاريسفتلاب
 . ةانبتُملا هرظن ةهجو عم

 اناك دقف (داشرلا يعاد) يف يراوزبسلاو يوارلا اّمأ

 قرطلا برقأ ريفوتب «ةبرجتلا كلت نم ةيعقاو رثكأ
 . اهيلإ لوصولل

 نيتديرفلا نتيبرجتلا نيب عفادلا فالتخا ناك امبرو

 ةيصخش ظاحلب نيجهنملا نيذه رايتخإ ْتمََّح ىتلا يه

 لماعلاو ءاهب راوحلا ىرج يتلا فورظلاو «نيرواحتملا

 طوقس دعب ةيناثلا ةلواحملا يف فصع يذلا يسايسلا

 ةلودلاب ةلثمتم تناك ىتلا ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود

 ْ . ةينامثعلا

 تناكف فلؤملا ركذي امك ةلاسرلا هذه عفاود اّمأ

 نم نيتفئاط نيب فلآتلل ًاببس نوكت ْنأل فدهت

 لذاختلا نم نيملسملاب لح امل كلذو «نيملسملا

 ماع ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب امّيسال عطاقتلاو رفانتلاو

 . ةينامثعلا ةلودلا ىلع ٌُتضق يتلاو م4

 ةوعدلا ىف ةلاقم باتكلا ىف ةمهملا تالاقملا نمو

 يدهم دمحم ديسلل ةيمالسإلا فئاوظلا نيبداستالا ىلإ
 اهنّمضو «ةيبرغلا لودلا ىلع اهيف لمح يراوزبسلا

 قرفلا نيب عازنلا ةلكشم لح يف هتاروصت ضعب

 . تاكرتشملا ينبت ىلع ديكأتلاب كلذو ؛ةيمالسإلا

 : يتآلاك يراوزبسلا تاروصت جردنتو

 ًاميظع ًاببس ناك يذلا يلهاجلا بصعتلا كرت ١
 ءمهرقهقتو نيكلجكلا طاطحنا ىلإ يدؤملا قافنلل

 . مهرخأتو

 حدقلاو « كقول وسرلا ةباحص يف نعطلا كرت ١

 . مهيف
 ةيفئاطلا تارباكملاو «ةيبهذملا تالاجملا كرت -

 .عازنلاو «ةملكلا فالتخا ثعاوب نم يهف

 «يتُسلاك فالتخالا ثبجوأ يتلا ءامسألا عفر - :

 هبهذم نع لكس نإف ؛يباهولاو .يديزلاو «يعيشلاو

 نيل نع ءامسألا هذهو .'ملسم انأ» لوقلاب يفتكي

 .دحاولا نيدلا ءانبأ ماظن يف لالتخالا تبجوأ

 «تايجتسملل بهاذملا دحأ ضرعت مدع  ه

 .رخآلا بهذملا باحصأ دنع ةدراولا تابودنملاو

 ةبحتسملا تارايزلل نييباهولا ضرعت مدع : كلذ لاثمو

 . نيملسملا رئاس ىدل

 مدعو .ىرخألا ةفئاطلل ةفئاط لك مارتحإ ١

 ءانبأ دحأ قجرفي الف .ىرخأو ةفئاط نيب زييمتلا

 .هفلاخي ْنَم نيبو «هبهذمب نيدي ْنَم نيب فئاوطلا

 زهظم ىلع دقق: ىدلسولا ىرمستلا ىلع اكأ

 يتلا ةردابُملاب ةيخيرأتلا ةلثمألا دحأ يف ةحلاصُملا

 /ها١١١ ةنس ليتغإ) هاش ردان ناطلسلا اهذختإ

 نيب ةيدئاقعلاو ةيسايسلا تافالخلا لح يف 041

 ريبكلا يمالسإلا رمتؤملا يف ةينامثعلاو ةيناريإالا نيتلودلا
 ءاع تعتلا ةنيدنم يل: نيملديكلا ءاملع هرضح يذلا

 ةيمالسإلا عاقبلا فلتخم نم .ما017١ ه7

 ةعيشلا نيب اهيلع فلتخملا رظنلا تاهجو ةشقانمل

 .امهنيب ةنمزملا تافالخلا ةيوستو ؛ةّئّسلاو

 ةريخأ ةملك

 خيشلا نيب راد يذلا «ةمامإلا يف راوح» َّنِإ

 يف ٍلْضَو ةقأَح رخآ وه يرعسملا روتكدلاو ؛يكارألا
 رثا ا نع وسب درزرهج 6 د و «ةيمالسإلا يهاذملا 0 ةفالخلا ةن د د 7

 نيب بيرقتلاو ءحالصإلا تاوطخ نم ةمدقتم

 - يعيشلا راوحلا ٌصخي ام ًاصوصخ ؛.نيملسملا

 . يباهولا

 هانعم سيل هلمجم يف بهاذملا نيب بيرقتلا نإ

 تاهجو مارتحإ وه امّنِإو عدحاو بهذم ىلع عامجالا

 رظنلا تاهجو نم اهضراعُي ام ميوقتو «ةيباجيإلا رظنلا

 .ىرخألا

 ٌبصني ٌريبك ٌدهج نيحلصُملا ءاملعلا مزلي هيلعو
 باّتكلا مالقأ ىلع فرشُت ةصصختم ناجل ليكشت ىلع

 عضخت ال يتلا تافلؤملا دامتعإ مدعو «نيفلؤملاو

 . يملعلا جهنملا تاذ طباوضلل



6-4 

 ْنَم ةدابإ وأ «ةمات ةدابإ نيملسملا ةدابإا تالوقم َّنإ

 ال ركشم :نيعون ىلع كرشملا ّنأ» وأ ,«مهتدابإ نكمي

 الو ءيلصُي الو ءموصيالو «ديحوتلا ةملكب قطني

 .باقعلاو باوثلاب لوقي الو «يكزُي الو ءجحي

 .يلصيو ؛موصيو ءديحوتلا ةملكب قطني كرشمو

 . !"باقعلاو باوثلاب لوقيو «ءيكزيو .جحيو

 رظنلا ةداعإ نكمي اهريغو «تالوقملا هذه ّلك َّن

 ئدابم ىلع ًايقيقح ًازواجت لتمت اهّنأل ًةيناث اهتءارق يفا
 . ءاحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ينيوزقلا تدوج روتكدلا

 ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلا

 ناهفصاو لماع لبجو فجنلا يف

 زكرم ؛ةّيملع زكارم ةثالث تقولا اذه ىف ةعيشلل ناك

 تحت ناعقي نارخآ نازكرمو «ةيوفصلا ناريإ يف ناهفصإ
 ءماشلا دالب يف لماع لبج زكرم امه «ينامثعلا ذوفنلا

 .قارعلا يف فجنلا زكرمو
 «ةعيشلا دض كيلامملا هسرام يذلا داهطضالا دعبو

 شخي مل م1784 /هال47 ىلع لوألا ديهشلا لتقمو

 اوعفر ثيح ةرتفلا هذه دعب عّيشتلا ذوفن نم كيلامملا
 ةرتفلا تزيمت دقو .كانه ةعيشلا ءاهقف نع طرغضلا

 زكرملا شعنأ يذلا رمألا ,ءودهلاب مهمكح نم ةريخألا

 .ريظنلا ةميدع ةّيعيش ةضهنب لماع لبج يف يملعلا

 /ه477 ماع ةطلسلل نيينامثعلا مالتسا َّنأألإ
 ىلع ءاضقلا دعب ماشلا دالب ىلع مهترطيسو م75

 ةّرم ةعيشلا دض ةلداعملا سكع يكولمملا مكحلا

 ناك يتلا ةيركفلا ةيرحلاب عتمتلل اذح عضوو ؛ىرخأ
 ناكو «ءيكولمملا مكحلا رخاوأ اهوسرام دق ةعيشلا

 ايئادع ًافقوم لوبنطسا ىف نيينامثعلا ةموكح فقوم

 خي ركسفلاو يسرسلا نيعارست ةقيبل حيض حفلا
 . نييوفصلا

 وهو مهئاهقف ربكأ لتقم دعب رطخلاب نويلماعلا ٌسحأ
 ماع يناثلا ديهشلاب فورعملا يلع نب نيدلا نيز خيشلا

 ناهفصاو لماع لبجو فجنلا يف ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلا

 مهنطو ةرداغمل مهرطضا يذلا رمألا م1007 /ه6

 . ةعساو ةرجه يف ناريإ ىلإ

 ماع قارعلا ىلع نييوفصلل ةريصقلا ةرطيسلا دعبو
 ماع هعاجرتسا نوينامثعلا عاطتسإ م١151 /ه70

 ءاهقف عطقنا عارصلا اذهل ةجيتنو .م1571/ه١0

 راهظإ ىلإ اوهجتاو ءًايلك ةيسايسلا رومألا نع قارعلا
 غلاب دقو .اهنع مهلالقتساو «نييوفصلا ةلود عم ةعيطقلا

 :ت) يليبدرألا دمحأ خيشلا فجنلا ءاهقف ريبك

 تاءارغالا عيمج نع داعتبالاب م14 /ه401

 يتلا تاوعدلل ىتح بجتسي ملو «ةيوفصلا ضورعلاو

 ٍفتكي مل هنأ ألإ .اهيف ةماقإلا وأ ناريإ ةرايزل هل ثهجو
 رابك تاسرامم ضعب رهظُي ْنأ لواح لب كلذب

 ريغو ةملاظ تاسرامم اهنأب نييوفصلا نيمكاحلا

 . ةيعرش

 سابع هاشلا ىلإ ةلاسر ثعب يليبدرألا َّنأ لقُن دقف

 دعوت نم ًافوخ قارعلا ىلإ ّرف لجرل عْفشتي يوفصلا
 :ىه ةلاسرلا ّصنو .هب ةبوقعلا لازنإو ءهل ةطلسلا

 نجرلا ادهن : سابع ةلئازلا ةيكولملا بحاص ملعيل»

 توفع ولف .امولظم.نآلا ودبي هنأ الإ ًاملاظ.ناك نو

 . «كتاريصقت ضعب نع ضْعُي ْنأ هللا ىسع هريصقت نع

 ةلاسرلا هذه ىلع در يوفصلا سابع ْنأ لقُنو

 . "'"يليبدرألا خيشلا ةبغر ةيبلتو .عوضخلاب

 تايورملا نم يه تايورملا هذه لثم نأ ظحالُيو

 ىلوت لبق تناك ىليبدرألا ةافو نأ رابتعاب ةقّقحملا ريغ

 امةلحرم ىلإ اهنسن ةصياالا نك: مكحلا ضان هاشلا

 ىلإ ةرصتخملا ةلاسرلا هذه ثعب يليبدرألا سدقملا نأ لق )١(

 سايع راعتسملا كلملا يناب ملعيل» :اهيف لوقي ١ سابع هاشلا

 اذإف . مولظم مويلا وهف هرمأ لوأ ًاملاظ ناك ْنِإو لجرلا اذه َّنأ

 دبع هبتك .«كبونذ ضعب كل رفغي هللا لعل هريصقت نع ٌتوفع

 .يليبدرألا دمحأ ةيالولا ناطلُس

 تامدخلا نأ سابع ضرعي» :هلوقب يوفصلا سابع هباجأف

 اذه لمأي .ةئملاو ناعذالا ةنيرق تراص اهب ترمأ يتلا

 .سابع يلع باب بلك هبتك .«ءاعدلا نم هاسني ال ْنأ ّبحملا

 .(460 ص .9ج ؛ةعيشلا نايعأ)



 ناهفصاو لماع لبجو فجنلا يف ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلا

 هاشلا ةدالو َّنأ رابتعاب مكحلا سابع هاشلا يلوت لبق

 براقي هرمع نأ يأ «م١٠1617 /ه941/8 ةنس تناك سابع

 يف وهو أمهم ًابصنم مّلست دق نكي ملو ؛ةرشع ةعبارلا
 . ّنسلا كلت

 بطقتسي ْنأ عاطتسا هنأ نم عبنت يليبدرألا ةيمهأو

 ًاءاهقف هيدي ىلع اوجّرختيل نييلماعلا نيرجاهملا نم ةلمُج
 ةطلسلا نع مهلالقتساو «ةيركفلا مهتيرح اونمض ًارابك
 اتجّرخت نيتيلماع نيتيصخش مهأو .نييوفصلل ةيسايسلا
 :ت) يناثلا ديهشلا نبا نسح خيشلا :امه هيلع

 يلع نب دمحم خيشلا هتخأ نباو .(م١11/ه١0

 .(م١١٠1 /ه9١٠٠ :ت) يعبجلا يلماعلا نيدلا رون

 ام لكب ةعيطقلا راهظإب ناهيقفلا ناذه غلاب دقو

 نكامألا ةرايز نع اعنتمإ امهنأ ىتح نييوفصلاب لصتي
 ىلع لوخدلاب ةبغرلا مدعل ناريإ يف ةسدقملا ةيعيشلا

 مهقوخ كلذ يف ببسلا ناكو .''”يوفصلا سابع هاشلا

 لعفلا دودر نم لماع لبج يف يملعلا دوجولا ىلع
 . ةينامثعلا

 ةيملعلا تازوحلل ةيركفلا رهاظملا

 لماع لبجو فجنلا ىف ةيملعلا تازوحلا تمذدق

 ةيهقف تافلؤم لالخ نم ًاريزغ ًاجاتن '''ناهفصإو

 . ةفئاطلا

 يناثلا ديهشلا تافلؤم يف جاتنلا اذه ىلجت دقو

 يكركلا قّقحملاو ؛ةهج نم يلماعلا نسح خيشلا هدلوو

 (م١115-951١1/مه١٠1*٠0٠-8907) يئاهبلاو

 نم (م17717-1194/ه١١١1-7217١37) يسلجملاو

 . ىرخأ ةهج

 .460ص .0ج .ةعيشلا نايعأ )١(

 هاشلا دهع يف (ناهفصإ) ىلإ يعيشلا يملعلا زكرملا لفتنا (1)

 بسامهط هاشلا مايأ (نيوزق) ةنيدم يف ناك امدعب «سابع

 !/كهرصع», :ةعجارم نكمي ناهفصإ زكرم ةيمهأ نعو «لوألا

 مل

 قل

 دييهشلاب فورعفلا يلماعلا نيدلا نيززبعغأ دقو
 فقوم ْثفقو يتلا ةدياحملا ةسردملا سأر ىلع يناثلا

 رثأتي ملو «ينامشعلا - يوفصلا عارصلا يف لخدتلا مدع

 تايصخشلا باطفتسا يف ةيسايسلا ةيوفصلا تاياعدلاب

 سكعلا ىلع ناك لب ؛ةيمسرلا اهتسايس دييأتل ةريبكلا
 .نيينامثعلا عم ةبيطلا هتلص ًايدبم كلذ نم

 اهيف ملعلا ةبلط ٌداتعا ةئيب يف يناثلا ديهشلا أشن

 ةيمالسإ بهاذم نم ةذتاسأ دي ىلع ةساردلاو ةرجهلل

 «نيداجلا ةبلطلا ءالؤه نم ًادحاو وه ناكو .ةيعيش ريغ

 ةذتاسأ دي ىلع م1671 /ه9157 ماع ةرهاقلاب سرد دق

 مولع يف ةلبانحلا نم نيرخآو «ةيعفاشلا ءاهقف نم
 ."ةيبرعلا ةغللا دعاوق يف ةيكلامو «ثيدحلا

 نوكت ام هبشأ سرادملا هذه نأ ةراشإلا ردجت

 مولعلا ةبلط اهنم جّرْختي يتلا ةيمسرلا تاعماجلاب

 رظنلا ضغب «ةرّرقم ةيسارد جهانم تاذ يهو ؛ةينيدلا

 ةعيبط وأ «ةيفاقثلا مهتاهاجتاو ةذتاسألا ةيبهذم نع

 .اهعيضاومو ةيساردلا بتكلا

 امدنع لماع لبج ةبلط نأ رّروصتُي ال انه نم
 ىلإ لاحرلا اوذش دق مهنإف دهاعملا هذه يف نوسردي

 ةساردلا هذه َّنأ ودبي يذلاو .ةرياغُم ةيبهذم دهاعم

 حنم يف ةّيمسرلا هتوقو يملعلا زكرملا ةعيبطل ةعضاخ
 ةلصتملا ةيلاعلا ةيساردلا تاداهشلا وأ تازاجإلا

 . هتايجالمطب
 ىف ةئَسلا ءاملع ةسارد ىف لصح ام اذهو

 يشرطلا نيدلا ليست هي ىلع هييدقلا تاعماجلا

 ررضحو «نيقّقحملا رخف هدلوو يّلحلا ةمالعلاو

 يبهذملا لماعلل نوكي نأ نود رخآلا دي ىلع مهضعب
 . كلذ يف هرثأ

 ىلإ م1545 /ه4457 ماع لاحرلا نيدلا نيز دش

 هليمز ةقفرب لوبمالسإ «ةينامثعلا ةفالخلا ةلود ةمصاع

 :ت) يئثراحلا دمصلا دبع نب نيسح خيشلا هذيملتو

 .24ص .١ج .ءلمآلا لمأ )١(



 ٠غ

 طالبلا عم ةبيطلا طباورلا ةماقإ ضرغل (مادال6/ه4

 . مهدنع نيلقتسملا ءاهقفلا ةروص نيسحتو «ينامثعلا

 هيلإ كلكوأ كتي عمهم يف قتاثلا ديهشلا مجتت دقو
 ىدحإ يف ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا سيردت ةمهم

 هذيملت ىلإ لكوأ امك . ماشلا داليب كيلعب ةنيدم سرادم
 . "*دادغب سرادم نم ةسردم يف سيردتلا يئراحلا

 تحجن اهتهج نم ةينامثعلا ةطلسلا َنِإ لوقلا نكميو

 يف امهطاشن رصحو نيهيقفلا نيذه ةكرح دييقت يف ًاضيأ
 .اهل ةعباتلا ةّيمسرلا سرادملا

 ةياغ يف تافلؤم ٌبتك يناثلا ديهشلا نأ نم مغرلابو
 ميظنت يف وأ ءثيدحلا ةيارد ملع يف ًاءاوس ةيمهألا

 دعاست ةيسفنو ةيوبرت سسأ قفو ىلع سيردتلاو ةساردلا

 ىلع مهفادهأ قيقحت يف ةيملعلا تاساردلا ةبلط

 ةياغ يف باتكب هقفلا ّجّْوت ِهّنأ الإ ؛ةيميداكأ تازكترم

 ديهشلا ناك . ىهقف رصتخم ىلع ًاحرش همّدق ةيمهألا

 ةنسن ةلتاع لبق يأ «م٠1178 /هال45 ةنس هبتك دق لوألا

 حرشلا اذه رشتنا دقو .تاونس عضبب م1187 /ها47

 هةيقشمدلا ةعمللا حرش يف ةّيهبلا ةضورلا» ىّمسملا

 يف ةيملعلا تازوحلا زكارم مظعم يف يسارد باتكك

 .ناتسكابو .دنهلا .دهشم ؛مق «فجنلا

 نيب جزمي ْنأ عاطتسا هفلؤم َّنأ حرشلا اذه ةزيمو

 ةقيرطب صنلا اذهل هحرش نيبو (نتملا) يلصألا صنلا

 نيفتعملا ضعر ريدم دققاذلو اهني نكتتلا تنعي
 . "”ةعيشلا بتك يف يجزملا حرشلا ٌلخدأ ْنَم لوأ هّنأب

 ةيرظنلا هتسارد يف يناثلا ديهشلا َّنأ ًاضيأ ظحالُي امك

 حضاولا يوغللا بولسألا لامعتسإ نم نكمت هقفلل
 عّبتت ةقيرطو «يهقفلا سردلل هضرع ةقيرط يف نيتملا
 .اهتلوهسو ةغللا ةعاصنو ةيهقفلا ءارآلا

 ىعيشلا هقفلل ديدج هاجتا رهظ ءاوجألا هذه نمضو

 :ةيمشرلا ةديدلا كاسسوملا عم ىفارتلل ةلواحبم قل

 .يدوعلا نبإ ملقب يناثلا ديهشلا ةايح ةمجرت )١(
 .50ص ء.خيراتلا يف لماع لبج ؛هيقفلا )20

 ناهفصاو لماع لبجو فجنلا يف ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلا

 ةساردلا ميظنتل ةينامثعلا ةلودلا لبق نم ةمدختسملا

 تباوثلا هاجتإلا اذه لَصأ دقو .ءاضقلاو ءاتفالاو

 تالماعملاو «تادابعلا ماكحأ يف هقفلل ةبعوتسملا

 يعيشلا بهذملا ىلع ماكحألا يف ًايلمع ًادشرم نوكتل

 بمهاذملاب لإ ًاّيمسر ٌفرتعت ال ةلود يف يمامإلا
 يهدد ىلع اهل الغلا كارما ضقت امك ةنعيرالا
 ذح ىف ةلواحملا هذهو .يفنحلا بهذملا وه دحاو

 يعيشلا بهذملل لاجملا حسف فدهتست تناك اهتاذ

 هعابتأ رشتني ىتلاو «ةعبتملا بهاذملا نم ًادحاو نوكيل

 ْ . ةينامثعلا ةنطلسلا يف

 لوخدلا مدعو لالقتسالا رهظمب روهظلا ةلواحم َّنِإ
 ّلتُق دقف .ًائيش يناثلا ديهشلا عفنت مل ةسايسلا نيدايم يف

 ةلباقمل ةّيئيطنطسقلا ىلإ هقيرط يف وهو ةضماغ ةقيرطب
 ةياشو يف قيقحتلل هبلط هنِإ ليق يذلا ينامثعلا ناطلسلا

 , '"7ةيفئاط

 ةمدص ما601/ /ه9560 ماع هلتقم ٌثتدحأ دقو

 ددع ةرجه ٌثأدب ثيح «لماع لبج ءاهقف ىدل ةفينع

 دق امل ًاصلخت ىرخأ نادلبو ناريإ ىلإ مهنم ريبك

 . مههاجت فنعلا ةسرامم نم دجتسُي

 نب نسح خيشلا دي ىلع يملعلا ءاطعلا ّرمتسا دقو

 دقف .م5١11 /ه١١١٠١ ةنس ىفوتملا يناثلا ديهشلا

 نم همزاولو هقفلا ةسردمل تطعأ ةمهم تافلؤم ّبتك

 لالخ نم كلذ ىلجتي .ًاديدج سفن ىرخألا مولعلا

 : نيمهم نيباتك

 يف «نيدهتجملا ذالمو نيدلا ملاعم» باتك :لوألا

 ىلع رطيس ًايسارد أباتك حبصأ ثيح هقفلا لوصأ ملع

 يتلا يّلحلا ةمالعلا تافلؤم َحازأو ؛ةيملعلا ءاوجألا

 ءارآ نم هاوح امل ًارظن خيراتلا كلذ ىتح سرد تناك

 .اهميظنتو ةيلوصألا بلاطملا توبث يف ةديدج

 ثيداحألا يف نامججلا ىقتنُم» يناثلا باتكلا اَمأ

 ثيداحألا ا ىلع هيف رصتقإ دقف «ناسحلاو حاحصلا

 )١( «لمآلا لمأ ج١(. ص4١.



 قدم ةغالبلا جمع ةلاصأ لوح

 .رابخألا نم ةنسحلاو ةحيحصلا

 نم ةيعيشلا ثيداحألا عيماجم ةّيقنت ىلإ فدهي َناكو

 لكل ةبعوتسم ةسارد لالخ نم ةقّئوملا ريغ ثيداحألا

 نم ةمهاسملا هذه ثَدَع دقو . رّبتعُم ريغ ثيدح

 ءهقفلا ملعل ريثكلا عفنلاب دوعت يتلا ةمّيقلا تامهاسملا

 .ىرخألا ثيدحلا عيماجمو
 هباوبأ نم ىهنأ دقف «لمتكي مل اذه هباتك نأ ألإ

 ,'”طقف تادابعلاب ةصتخملا ثيداحألاب قّلعتي ام ةيهقفلا

 اهقيقحت ىلع َبأد يتلا ةلواحملا هذه نأ عقاولاو

 اهب ماق يتلا ةلواحملا كلت ديعت ريبكلا هيقفلا اذه

 مدعو داحآلا رابخأ حرط يف لبق نم ىضترملا فيرشلا

 ىلماعلا هيقفلا نأ َدْيَب . ثيدحلا نم رتاوتملاب الإ ذخألا

 ةسا رد ىلع ًادمتعم ةثداه ةجلاعم ثيداحألا جلاع دق ناك

 ةحصو «نيموصعملا ةمئألا نع ةدراولا ثيداحألل ةقّنوم

 مل هّنأ الإ لدتعملا هكلسم نم مغرلابو .مهيلإ اهتبسن
 رثكإ حرطي ْنأ لواح هّنأب ّمهتا دقو ءاضرلا مدع نم ملسي

 . '"”اهنم صلختيو ةيمامإلا رابخأ
 ف ني د

 دقف ةلحرملا هذه هقف نم رخآلا بناجلا ىلع اَمأ

 هدييأت نم مغرلابو .يكركلا قّقحملا تاباتك تلجت
 ةيعرش ةشقانم نم تلخ هتافلؤم ّنأ الإ ةيوفصلا ةسايسلل
 ءانثلا ميدقتو نييوفصلا نيطالسلل هليجبت مغر ةلودلا

 يف نركي ْنأ نكمي لمع عورشم اهرابتعاو ؛ةلودلل

 ةيملاعلا ةلودلا ةماقإل دّهمي ًايدئاقع ًاعورشم ةجيتنلا

 . ءاهقفلا اهترادإ ىلع فرشي يتلا ىربكلا

 دق ناك يّلحلا ةمالعلل ًايهقف اباتك يكركلا راتخا دقو

 نوكيل (ةدئبادخ) ناخوتياجلوأ ناطلسلا مكح مايأ هفلأ

 اذهو .ةيلوغملا ةلودلل ةيعرشلا مكاحملا يف ًادشرم

 ْمَسوُي ْنأ يكركلا دارأف ««ماكحألا دعاوق» وه باتكلا

 حرش يف دصاقملا عماج» هاّمس ريبك حرش عضوب هثحابم

 م1984 مق .تادلجم عبرأ يف «نامجلا ىقتنُم» عبط )١(

 . يرافغلا ربكأ يلع حيحصتب

 5٠١ ص كج « يراسنوخلا 00

 ةيهقف فراعم ةرئاد حرشلا اذه ربتعأ دقو :«دعاوقلا
 ام ضعب ةماعلا هقفلا باوبأ ىلإ ًافاضم توح ىربك

 تادجتسم نم ةيوفصلا ةلودلا تابلطتم ةّثثدحتسا

 بوجوو «جارخلا ةلأسمو «هيقفلا تارايتخا دودحك

 عماجلا دهتجملا دوجوب ةبيغلا رصع يف ةعامجلا ةالص

 .'"”طئارشلل

 دقف ةيهقفلا يكركلا ققحملا دوهج لالخ نمو

 نيب هققلا روطت ةلسلس ىف ةقلح نيثحابلا ضعب هربتعا

 ةسردمب ىيهتنتو ةلحلا ةسردمب أدبت نيتينمز نيتبقح
. 

 فجنلا ةنيدمب هتماقإ مايأ اذه هحرش يكركلا عضو

 ليعامسإ هاشلا مايأ ناريإ نم هجورخ دنع قارعلاب

 اهديشرتل ططخي ناك ىتلا ةيلبقتسملا ناريإ ةسايسل ىهقف

 اهعضو ىتلا هتمدقم ىف راشأ دقو .ءاهقفلا ةطلس تحت

 ةلودلا هذه هب ٌمزتلت ًاماظن نوكيل هبتك هّنأ باتكلا اذهل

 هللا ّنم امم باتكلا اذه ناك اَمل» :هتمدقم ىف لاق امك

 نينمؤملا ريمأ يالومو يديس مرح يف هئاشناب ّيلع

 . "”«ٌيلع اهقوقح ضعب اهب
 ينيوزقلا تدوج روتكدلا

 ةغالبلا جهن ةلاصأ لوح

 باتك روهظ ىلع ماع فلأ نم رثكأ رورم مغر
 داقنلا طاسوأ يف لعافتي لاز ام هنإف ««ةغالبلا جهن»

 امك .فقاوملا براضتتو ءارآلا هيف فلتختف .ءابدألاو

 العفو .همهفو هتسارد دفنتست مل ًاديدج ًاثدح ناك ول

 تاظحالملاب ىرخأو حورشلاب ةرات نومدقألا هلوانت دقف

 . هلكقغ يلع مامإلا ىلإ هتبسن ةحصب قّلعتي اميف ةيدقنلا

 ١186. ص “كج «.دصاقملا عماج قو))]

 2 جا .دصاقملا عماج ىلع يناتسرهشلا داوج ديسلا ةمدقم (1)

 ." 4ص

 7ص كج .دصاقملا عماج «يكركلا قفز



 ١غ

 ءاديدج ًائيش مدقت ةثيدحلا تاساردلا ضعب لازت امو

 لوح ةيدقنلا دوهجلا يف ةريثك تايبلس كانه نأ امك

 ةبسنلاب امأو .ةرصاعملا وأ ةميدقلا اهنم ءاوس جهنلا

 امبر هنإف «باتكلا اذهب مامتهالل ينمزلا طوشلا لوطل

 «يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا دعب باتك مهأ ٌلعُي

 يمالسإلا ثارتلا يف كراعملا مهأ نم هلوح ةكرعملاو

 . يبرعلا بدألاو

 نع نرقلا اذه لئاوأ يف ايروس ءابدأ دحأ بتك دقف

 ناكل .هنم سيل ام همالك يف جز نأ الولو» :لوقي جهنلا

 يتفك (ثيدحلاو نآرقلا) نيلقثلا راهظتساو هراهظتسا
 . 06نازيم

 ةكرعملا هذه يف ةمهاسملل تارربملا نكت امهمو

 ملو مسحت مل ةكرعملا هذه نأ مهملاف «ةيبدألاو ةيركفلا

 ثحبلا جئاتن لازت امو «لصفلا ةملك ىلإ دعب اهيف لصن
 نيتسارد كانه نأ نهذلا نع بيغي الو «بيغلا ىط ىف

 قيل" :نيبك بناحب ىلإ امناعو اقيدح انرديف نيتئاع
 موحرملل «هديناسأو ةغالبلا جهن رداصم» :امه «ةيمهألا

 ماع ردص) ءازجأ ةعبرأ يف «ينيسحلا ءارهزلا دبع

 جهن كردتسم يف ةداعسلا جهن» :يناثلاو (م48

 ىلع ءازجأ ةينامث يف «يدومحملا رقاب دمحمل ؛«ةغالبلا

 ناك اذإو .(هدعبو م150١ ماع يف تردص) لقألا

 رداصمب قلعتي  مهألا باتكلا وهو  ينيسحلا باتك

 تايرظنلا لك رّرب يذلا لاؤسلا كلذ .ةغالبلا جهن

 فتكي مل فلؤملا نكلو «ةلاصألا عوضوم لوح ةيدقنلا

 ام لك ىلع ٌدرلل ةعوسوم هباتك نم لعج امنإو كلذب
 لك رهظتسا هنإف يدومحملا امأ .ةلاصألا ةلكشمب لصَتي

 .«ىرخألا رداصملا يف ةيئق يلع مامإلا نع يوُر ام

 نع ىورياّمم ًاريسي ًاءزج جهنلا يفام نأ تابثإل

 .ةموعزملا عضولا ةمهت يفتنت يلاتلابو . هلثغ يلع
 «نيباتكلا نيذهب هتني مل جهنلا لوح لادجلاف كلذ عمو

 وأ دقنلا نيب حوارتي ًاديدج ًاجاتنإ ردصت عباطملا لازت امو

 .5 ص .(تال) :ةغالبلا جهن .(حراشلا) طايخلا نيدلا يحم 000

 ةغالبلا جبن ةلاصأ لوح

 ةيضقلا هذه يف مهاسأ نأ تددو اذهلو .هيلع درلا

 «ةديعب نينس ذنم يمامتهاب تذخأ دقف «ةيدقنلا

 اميس الو ؛عوضوملا لوح بتُك امم ريثك ىلع تعلطاو
 ًابلاغ ًاركذ هل دجن ال امم «ةيبوروألا تاغللا ضعب يف

 ضعب ةميق ىلع يمامتها رصقأسو «ةيبرعلا انتسارد يف
 / ةيدقنلا تاظحالملا وأ تاساردلا د

 دقنلل ىبهذملا عباطلا

 مل ؛جهنلا لوح شاقنلا نأ ًاضيأ حضوأ نأ دوأ

 تاودأب ىفتكيف ءًايعوضوم وأ ًايبدأ ًاشاقن ءامئاد نكي

 لكش نايحألا نعي دحأي امنإو «ةداتعملا راوحلا

 زربي ثيحب «ةيبهذملا تايبصعلاو «ةيخيراتلا كراعملا

 يف مالكلا بحاص نأل كلذو .ةفطاعلل ربكألا رودلا

 «ةيفالخ ةيصخش . ةيئكلظ يلع مامإلا يأ «باتكلا اذه

 دنع هتروص نع ام ًاعون فلتخت هل ةروص ةنُسلا لهألف

 ةنّسلا دنع وأ ةعيشلا دنع ءاوس ةروصلا هذهو .ةعيشلا

 ةيبهذملا ءارآلا روطتب .مايألا رورم ىلع ترّوطت

 داهتجالا نع ةدعتبم ةنّيعم بلاوق يف اهرولبتو

 هيكقت يلع ةروصف .ةيعطقلاو مزجلا ىلإ لامتحالاو
 دوجو عم ابلاغ مجسنت ال نيرخأتملا ةنُسلا لهأ ىدل

 هيأر نّمضتت (ةيقشقشلا ةبطخلا) ةغالبلا جهن يف ةبطخ
 حيرص دقن ىلع يوطني يأر وهو .ةئالثلا ءافلخلا يف

 غيلبلا يزاجملا بولسألا نكلو «ةفالخلا ةيّقحأب قلعتي
 بعصلا نم لعجي تارابعلا كلت هب تغيص يذلا

 ركب يبأ نيخيشلا نم طحلاو حارصلا بسلا» ب اهمصو
 . ""نورخآو يبهذلا معز امك «امهنع هللا يضر رمعو

 اهصمقت دقل هللاو امأ» ليبق نم يعوضوملا دقنلاف

 نم بطقلا لحم اهنم يلحم نأ ملعيل هنأو نالف

 ذإ هتايح يف اهليقتسي وه انيب ًابجع ايف» وأ ١ . ىحرلا
 ءاتشخ ةزوح يف اهرّيصف» وأ «هتافو دعب رخآل اهدقع

 سيل '"”«اهيف راثعلا رثكيو اهّسم نْشْخيو ءاهمالُك ظلغي

 5٠١. ص «ء4 َج «بهذلا تارذش )غ0

 .67) مقر ةبطخلا «ةغالبلا جهن (1)



 ةغالبلا جه ةلاصأ لوح

 ًايلع سيل لئاقلا نأ رابتعالاب انذخأ اذإ الإ ًاطح وأ ًاّبس

 دنع يقض ىلع ةروص نأ وأ «هنع رخأتم صخش امنإو

 ْ .هل ةيعقاولا ةروصلا تسيل دقانلا

 يف ةعضاوتملا رادقألا يوذ نم سانلا نأ ظحالملا

 امك ؛متشلاو دقنلا نيب قرف ريبك نوفرعي ال ؛ةفاقثلا ايند

 ةحارصلا نع انثذحي خيراتلاف ؛دعب اميف هركذ ىلع يتآس
 كراعملا تناك دقو ِكهقَي يبنلا ةباحص نيب ةلدابتملا

 كلت نم ًاءزج - فسألل  ةردان تالاح ىف ةيبرحلا

 ١ . ةحارصلا

 نآرقلا ةيبرت يف هل دنس ال دقنلل ضعبلا ميرحت نإ

 تادقنلا وأ باتعلا هّجوي امبر هللا باتكف «ميركلا

 آم مَن َمِل ُئَنلآ ايي > : ِِقِلَو نيمألا يبنلا ىلإ ةديدشلا

 :ًانددهم هل هلوقو ؛4َكِوأ َتاَسْرَم ىتبَي كلُّ لأ
 ىلإ هلك كلذ تلا ُهْنِم انمطَقل مث (©2) نيل ُهنِم اَنَدَل»

 قلع لَم َكَّنِإَو9 :يبنلل ميظعتلاو حدملا بئاج

 بناج ىلإ هنأل كلذ يكاحي ؛جهنلا»و .''”4) ٍريِظَع
 ىرخأ ةبطخ يف هائر «ةيقشقشلا ةبطخلا يف رمع دقن
 ىدوألامّوق دقلف «نالف (دالب وأ) ءالب هلل» :هلوقب

 يفو ««ةنتفلا فّلخو «ةئّسلا ماقأو ءدمعلا ىوادو

 احضوم بتك ؛يضرلا فيرشلا ىدل ةطوطخملا ةخسنلا
 ًاضيأ ركذلاب احلا نمو" 'رهع ةملك' (0نالافال تخين

 .يلع يف ةيباجيإو ةيبلس ةيدقن ءارآ باطخلا نبال نأ
 ةلصرو ء(ةسسارشاونهليل نم“ ةيانك)'ةناغدلاب هقضو اهيرت
 يف ريض يأو . . هللا ماكحأ قيبطت يف ةّدشلاب ىرخأ ةرات

 ."'هبحاص يف نيلجرلا نم لك ةحارص

 يملعلا جهنملا ليطعت

 ىف نيرخأتملا ءارآ ضعب ضرعتسن امدنع اننإ

 ةروسو .47 ةيآلا .ةقاحلا ةروسو ١. ةيآلا ءميرحتلا ةروس )١(

 .4 ةيآلا ءىلقلا

 .537؟4 مقر ةبطخلا ؛ةغالبلا جهن .(قيفحت) حلاصلا يحبص .د (؟)

 نب رمع ةريس نع ملكتي امدنع ؛ديدحلا يبأ نبا حرش رظنا (*)

 .2نالف ءالب هلل» 568 ةبطخلل هحرش دعب باطخلا

 قدلدو

 ءالؤه قيضل بجعلا انذخأي «ةيخيراتلا اناياضق

 ليطعتب هيف حصني ًأرحؤم مهدحأ بتك دقف .قئاقحلاب
 خيرات ىلع هقيبطت ةروطخ ةجحب .يملعلا جهنملا

 الو ةيندتم ةلزنم دقنلا لزنُي بتاكلا نألو ؛ةباحصلا

 ًاضيأ ملعن نأ بجيو» :لوقي اذل متشلا نيبو هنيب قّرفي
 خيراتل ةيعوضوملا وأ يملعلا دقنلاب ىمسي ام نأ

 بتك يفو ؛عدبلا بتك يف دراولا بسلا وه ةباحصلا

 هتقيقح نع هجرخي ال يملعلا جهنملاب هتيمستو رابخألا
 ًاضيأ دقتني بتاكلاو . «ةنّسلا لهأ دنع اهب فرُع يتلا

 مهتناعتسال حالصلاو لضفلا يوذ نم نيروهشم ًاباَتك

 . "”!؟يملعلا جهنملاب

 نع لوؤسملا وه يملعلا جهنملل ليطعتلا اذه نإ

 .ةغالبلا جهن يف ةيدقنلا ءارآلاو تاظحالملا نم ريثك

 جمهن» يف كشلا ّرس نع نيرصاعملا ءاملعلا دحأ لوقي

 هلك جهنلا يف نوكشي ةنسلا انناوخإ لاب ام :«ةغالبلا

 نم نيفّرطتملا امنيب ؛ةيقشقشلا ةبطخلا يف اًمم مهرثأتل
 دالب هللا ةبطخ ببسب باتكلا قيثوت نع نوفقوتي ةعيشلا
 , ”50(ندلو

 بدألا عيبطتو «يبهذملا قفألا قيض تايآ نمو

 ترهظ امدنع ١464 ةنس يف هنأ «ةيفئاطلا فطاوعلل

 ءريهشلا ديدحلا يبأ نبا باتكل ةديدج ةيرصم ةعبط

 نّمضتي يعوسوم باتك وهو «ةغالبلا جلهن حرش»
 يف عقيو اهريغو ةيمالكو ةيغالبو ةيخيرات تادارطتسا

 بتك نم فحتمبا» مهضعب هفصو دقو ءادلجم نيرشع

 ىلع لوغملا ةمجهه لبق رهظ باتكلا نأل ؛ةضرقنم
 يف ةروكذملا بتكلا كلت تضرقناف ليلقب دادغب

 باّتكلا دحأ ضيغ باتكلا روهظ راثأ دقو ءهحرش

 ةغالبلا جهن حرش حيرشت» :ناونعب ًابيتك بتكف نييقارعلا
 لكل عيرقتلاو متشلاب وشحم وهو .«ديدحلا يبأ نبال

 ول امك «هتمدقم يف أرقن نحنف «نيعملا هيأر ىري ال نم

 «ةباحصلا يف ةنّسلا لهأ داقتعا# ءيبيهولا هللا دبع نب دمحم )١(

 .اهدعبو 6868 ص

 ةفو ص «ةغالبلا جهن وه ام «يناتسرهشلا نيدلا ةبه مز



 غا'4غ

 :اهمسا «نيملسملاو مالسإلاب حيطتس ةرماؤم كانه نأ

 ةرماؤم كانه نأ رعشن انا : ةغالبلا جهن حرش باتك عبط

 ديدجت ديدجلا نفلا كلذ نم .ّسدلاو ديكلا نفب ةوشحم

 !ديدحلا

 :هلوقب لئاقلا رهج ذم رطخلا اذه انيدل دكأت دقل»

 ىلإ بتاكلا دمعيو «. . ىضفناو ىضقت دق ةيقتلا رصع

 يبأ نباب» هيلإ ةراشإلاب ًانايحأ همتشيو ءجهنلا حراش دقن

 . '”ديدحلا ثبخ ىنعمب «ديدحلا يبأ نبا» نم الدب «حلا

 هل ةلص ال «لازتعالا وه ضرقنم بهذم نم وهو ذاذفألا

 اوْذَحَتا ةلزتعملا نأل ءةيعيشلاو ةينسلا تاموصخلاب

 حرش يف ىلجتي امك ؛يلقعلا جهنملاو طسولا فقوملا

 .هسفن ديدحلا ىبأ نبا

 ؟ثارتلا مده نم ديفتسي نم

 مهعئاورل نييبوروألا ريدقت نم بجعيل ءرملا نإ

 ًايدنلريإ عمسن مل «ةيدنلريإلاو ةيزيلكنإلا تاموصخلا

 نعط ًايزيلكنإ وأ هريبسكش تاياور ةلاصأب ككش

 سيست ساسأ ىلع الإ رّسفي ال رمألا ءوشدرانرب تاباتكب
 ةئشان اهنأ :نيرصاعملا دحأ ىريامكو ءاندنع بدألا

 ًاناقتحا (ةيعيبطلا) ةسايسلا تلّوحتف «يسايسلا انلشف نع

 «ضيوعتلاو طاقسإلاب ىرخأ تالاجم وحن انئييارش ىف

 ءًاسّيسم ركفلاو ًاسّيسم بدألاو ًاسّيسم خيراتلا راصف

 ."ةضايسلا الإ #ينق' لكو

 جهن» ةصاخو «يبدألا انثارتل لامهإلا اذه نإ

 دقف .ىمادقلا نيقرشتسملا دحأ رظن تفل دق ««ةغالبلا

 جدربمك ةعماج يف ةيبرعلا ذاتسأ «يلكوأ نوميس بتك

 ءديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش حيرشت :حالملا دومحم )١(

 .18 ص 5 ص

 حور مهليب اميف برعلا دقتفي اذامل «يرباجلا دباع دمحم قفز

 1984/60/١48. ىف ءقايحلا ةديرج .ةيسايسلا ةيوستلا

 ةغالبلا جبن ةلاصأ لوح

 هنَّمض نيملسملا خيرات نع ًاباتك (م1776 ) 191١

 اهسبتقا «بلاط يبأ نب يلعل راصق تاملك» يف ًالصف

 ىلإ اهمجرتو «رايخألا عيبر» همسا باتك نم
 ضعب اهيف دقتنا ةمدقمب لصفلا اذهل مدقو .ةيزيلكنإلا

 نم كاذنا يناطيربلا عمتجملا يف ةدئاسلا رهاظملا

 يزلا ةضومك ةيشاعملا رهاظملا يف سامغنالا ليبق

 برعلاب ةصاخو قرشلاب داشأو ءاهريغو ثائألاو

 يتلاو «لاثمألاو مكحلا ةصاخو «مالكلاب مهتيانعل

 يولعلا مكحلا ىلإ قّرطتو .مهتبرجت قمع سكعت
 يفكي ام راصقلا تاملكلا هذه يف كانه نإ» :الئاق

 مهب اهتقصلأ يتلا لهجلا ةمهت نم برعلا صيلختل

 . 20ةثيدحلا تاعيلقتلا

 نيقرشتسملا نأ «مّدقت ام بناج ىلإ دجن اننإ مث

 .ينيدلاو يراضحلا انئارت نم ًايبلس ًافقوم اوفقو ابلاغ

 كلت ىلع «قارشتسالا» هباتك يف ديعس درودإ انفقوأ دقو

 ةغالبلا جهن دض ةيبهذملا ةلمحلا تيقل دقو .فقاوملا

 طاسوأ يف ًابيحرتو ًابواجت ؛ةيمالسإلا انطاسوأ يف
 وأ ًاقح نإ  ةغالبلا جهن ةلاصأ ءاغلإ نأل «نيقرشتسملا

 ةلاصأ دض ةجّجح ءالؤه يديأ يف عضيس  ًالطاب

 امدنعو «يبرعلا بدألا ةلاصأو ةيمالسإلا ةراضحلا

 ةنس) ابوروأ يف جهنلا نع ةيعماج ةحورطأ لوأ ترهظ
 تاملك اهتمدقم يف يسنرفلا فرشملا بتك (م6

 «ةحورطألا هذهل يبرعلا بتاكلا نأب ًاملع ؛عيجشت

 عم .«جهنلا» لوح ةيبهذملا بتكلا يف هدجو ام راعتسا

 صلخف «كشلا ىلع مئاقلا تراكيد جهنمب ةناعتسالا

 (!)!هيف كوكشم يوبنلا ثيدحلا ناك اذإ هنأ» : ىلإ

 . "خلا !ديكأ رمأ جهنلا يف يلعل بسن اميف كشلاف

 ليمج نأ :يلاغيف. م بهارلا فرشملا معزف هيلعو

 سيل جهنلا نأ تبثأ امدنع ًاديدج ًافاشتكا مدق ناطلس

 هعوممرب 0 ءاعاعإل, ذعماعمعع5 هأ ىلأ (اللزدلمرم هك اطع )١(

 كدمأ, ةاهطموعر 11316221 8هملع 50ءنعاإلب 8.10, 0.

 لوصلا ةيلغقم, ظانلع دنع ؟كلوط] ىا-82ا2عطق, :رظنا ()

 2و5, 4



 ةغالبلا جب ةلاصأ لوح

 ثحبلا ىلع ةقبسم ماكحأ اهنأ ةقيقحلاو . يلع مالك نم

 ليلد الب دقن

 ةحورطألا هذه ىف ءاج ام ضارعتسا ديرأ الو

 «ةثيدحلا تانيا نم ًاريثك نأ.لوقلا امنإ ءنآلا

 لاوقأل راركتلا نأل ؛عبطلا خيرات يف ألإ ةئيدح تسيل

 د فسألل وه ةققحم ريغ ءارآ ىلع لاكتالاو فسلا

 انذخأ اذإف .تاساردلا هذه باحصأ نم ديدعلا نديد

 ءافصو ناطلس ليمجو يبيشاشنلا فاعسإ هبتك ام

 تاماهتالا نأ دجن «مهريغو سابع ناسحإو يصولخ

 قرافلاو . .اهتاذ يه ةلدألاب ىمسي امو اهتاذ يه

 نسح ثراو ثحابلا بتك .بولسألا وه ديحولا

 جهنلا نع يصولخ ءافص روتكدلا هبتك ام ىلع ًاقلعم

 بدألا يف ةيعيشلا تاريثأتلا» :ةموسوملا هتحورطأ يف

 15؟12:ت216 ةلجم يف هتلاقم كلذكو .؛«يبرعلا

 تاقيلعت نإ» :ًالئاق 195٠0(”'' ربوتكأ يف) تاز
 ليمج هركذ امل ةقباطم (اذكو اذك) . .نع يصرولخ

 نأ نسح ثراو تافو .'2"”«رظنلا بلجت ةروصب ناطلس

 فالسأل فيلأتلا قوقح مضه رخآلا وه ناطلس ليمج

 «يبيشاشنلا فاعسإو «ديدحلا يبأ نبا مهسأر ىلع ءهل

 هزاجنإ نأ مغر ؛هدنع نم لاب يذ ءيشب تأي ملو
 !تاونس ينامث قرغتسا ةحورطألل

 بتك يف دقنلا اذه لوصأ ىلإ عجرن امدنع كلذ عم

 بسحب «ُكشلا ةرذب رذب يذلاف ؟دجن اذام ىمادقلا

 (م1187 /ه١34 ) ناكلخ نبا وه *”روهشملا يأرلا

 (ه14757 ت) ىضترملا فيرشلا ةمجرت يف بتكو قبس

 مالك راتخا يذلا يضرلا فيرشلل ربكألا قيقشلا وهو

 دم. [عطاتاابكأ, 1طغع خناطعمانعااإل هأ 8لهطز ةلا-8ةلقعطقم )١(

 15اةرم1ع 18 عالاعسل, 00106ع» 0.

 الوعل طددوم, 500165 هم كاوطز جا-8هاهعطق (6طل, )١(

 [طعقا5ؤ),

 2١ ج ؛هديناسأو ةغالبلا جهن رداصم ؛ينيسحلا ءارهزلا دبع (؟)

 1١١6١. ص .1955 فجنلا

 عام

 :هباتك يف ءاج اّمم .؛ةغالبلا جهن» يف يلع مامإلا

 : يلي ام «نايعألا تايفو»

 فلتخا دقو . . .ةعيشلا بهذم ىلع فيناصت هلا

 مامإلا مالك نم عومجملا ؛ةغالبلا جهن» باتك يف سانلا

 مأ هعمج وه له (هنع هللا يضر) بلاط يبأ نب يلع

 يلع مالك نم سيل هنإ لبق دقو ؛يضرلا هوخأ هعمج
 هللاو .هعضو يذلا وه هيلإ هبسنو هعمج يذلا امنإو
 ةمهت ىلع ًاناهربو ًاليلد مالكلا اذه يف دجن ال .«ملعأ

 «مالكلا عمج نم نيب دّدرتلا ينعأ ؛ةجودزملا فييزتلا

 فلتخا» بولسأ نكل .فلؤملاو عماجلا نيب دّدرتلاو

  افسألل  سكعي'ملعأ هللاو ءليقو ؛سانلا

 . ميظعلا يبدألا رفسلا اذه هاجت ةالابماللا

 يفال مااا /هم4 يفوت) ةيميت نبا نإ مث

 /ها/5/ يفوت) يبهذلاو ؛«ةيوبنلا ةنّسلا جاهنم

 يفوت) يدفصلاو «بهذلا تارذش» يف م7٠

 نباو .'"تايفولاب يفاولا» يف (ما7557” /مه4

 يف ء(م1448 /ه4607” يفوت) ينالقسعلا رجح

 «ناكلخ نبا كوكش ارددر ءالؤه لك «نازيملا ناسلا

 ىعذا ةيميت نبا ًالثم ؛ةنّيعم تاليلعت اهيلإ اوفاضأ امبرو
 يبهذلا امأ ؛رداصملاب بلاطو ءاهنم بدألا بتك ٌرلخ

 نيبو !(اعم) 'يلزتعمو يضفار» هنأب ىضترملا فصوف
 «ةيقشقشلا ةبطخلا يف دراولا دقنلا وه ُكشلا ةلع نأ

 بيلاسأو راكفأ فلاخت جهنلا تارابع نأ ىعّدا امك

 . "”مامإلا رصع

 نسح ثراو لوق دح ىلع نومتني داقنلا ءالؤه لك

 فصيو .يكولمملا رصعلا يف ةيماشلا ةسردملا ىلإ

 تبتك امبر نيذلا ءاملعلا ءالؤه نأو» :هلوقب مهدوهج

 ةلاصألا نكل ؛مهئامسأ تحت تافلؤملا نم ةليوط ةمئاق

 ثحبلا نم اهولخ ىلإ ةفاضإ ةردان ةلمع ربتعت مهبتك يف
 ثحبلا هسفن فلك داّقنلا ءالؤه نم دحاو الف .لقتسملا

 لاق يذلا يأرلا راركتب اوفتكا امنإ ؛جهنلا تايوتحم يف

 2. ْج ذم قالوب «بهذلا تارذش « ىبهذلا :رظنا 2000(

 لى ص



 دلما

 نيترقب ةغالبلا جهن رودص دعب ناكلخ نبا هب

 ا : 0

 تاساردلا نم مخضلا حرصلا اذه لوحتي اذكهو

 رمأ وهو . .ةديلب ةرركم راجحأ نم ماكر ىلإ ةيدقنلا

 - عضاوتملا ييأر يف  ةغالبلا جهن» باتكف . فسؤم

 لثم ءهركذ تدلخ يتلا حورشلا ضعب ىوتسم ىلع

 عباسلاو سداسلا نينرقلا يف ءابدألا رابك نم امهالكو

 ًاضيأ دقنلل ىّدصتي نأ لومأملاو «يلاوتلا ىلع يرجهلا

 ريغ تامامتهالا نع ًاديعب ءرصعلا اذه نم رابك ءابدأ

 تكرتو لّضفأ مل ينأل رذعلا ئراقلا حيمتساو :ةيدألا
 ةلصاوم لمأ ىلع . ةباجإ الب ةلئسألاو تارغثلا نم ًاريثك

 . ىلاعت هللا نذإب ىرخأ ةصرف يف ةساردلا هذه

 ىنسحلا دايأ

 ىدحإ .ناهفصأ ىف ةيفسلفلاو ةيهقفلا ةسردملا دعت

 ىلإ ترهظ ىتلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا ىف ةينغلا سرادملا

 ةانانللا دييبلا لدع تايضتشكلا ةزلاسلا جينا ةوجولا
 ةسردملا هذه ترمتساو .يزاريشلا نيهلأتملا ردصو

 نرقلا يف اهمعارب تحتفت يتلا ىربكلا ةيفسلفلاو ةيركفلا

 يف عرعرتو 2ةديدم تاونسل ؛ءرشع يداحلا يرجهلا

 ين ةميق ًاراثآ مهضعب فّلخ .رابك نوركفم اهتابنج

 .هقفلا ةورذل مهقلست بناج ىلإ مالكلا ملعو ةفسلفلا

 دلو هنأ لمتحُي يذلا - يدنهلا لضافلا صخل دقف

 . انيس نبال ؛ءافشلا» باتك  ناهفصال ةعباتلا ناجروالفب

 ةداعإل فلؤملا عفد امم كاذنآ ةخسنلا هذه تدقفو

 افشاك ءرمعلا نم نيرشعلاو ةيناثلا يف وهو هصيخلت

 . يركفلا هغوبن نع كلذب

 18/ةغ5 طمموم, 5000165 هد !8لدطز ةلا-8دلدعطق, (مطب 12 )١(

 (طعوأذ) 8

 ميكحلا ناخلا

 زربأ دحأ َدعُي ءيدنهلا لضافلا نأ يف بيرالو

 ىلإ يوفصلا نيسح ناطلسلا مايأ يف ناهفصأ يركفم
 ؛«يراسناوخلا لامج لثم نيرخآ نيفورعم ءاملع بناج

 ىدل ناكو هلبق ايفوت نيذللا يدابآ نوتاخلا رقاب دمحمو

 خيشا)و (يشاب الم» :يمسر بصنم امهنم لك
 ًأزراب ًادهتجم ناك يدنهلا لضافلا نأ الإ .«مالسإلا

 ءاملعلا امأ .ناهفصأب نيفورعملا ءاتفالا لاجر دحأو

 ناكو يدنهلا لضافلا اوقبس نيذلا نورخآلا رابكلا

 لامجو ؛يسلجملا ةمالعلا :مهف ايلع ةلزنم مهيدل

 ,يدابآ نوتاخلا ينيسحلا رقاب دمحمو ؛يراسناوخلا

 نيسح نب يضرو «يضاقلا رفعج خيشلاو
 دقو .يناثلا ديهشلا ديفح يلع خيشلاو «يراسناوخلا

 هردصأ ماع مكح يف ءاملعلا ءالؤه ءامسأ تلَجس

 ماع يف هدهع ةيادب يف يوفصلا نيسح ناطلسلا

 ًاريدج ًارود ناهفصأب ةيهقفلا ةزوحلا تبعلو .ه7

 تقلأتو «يعيشلا داهتجالا خيرات لالخ ةظحالملاب

 نيسحو ؛«يدنهلا لضافلا لثم تايصخش كاذنآ

 ناطلسب فورعملا نيدلا عيفر نب نيسحو «يراسناوخلا

 لضافلل ؛ماثللا فشك» باتك ىلإ عوجرلاو .ءاملعلا

 تناك يتلا ةيمهألا ىدم نع حوضوب فشكي ؛يدنهلا

 موحرملا لقن دقو .ةيهقفلا ناهفصأ ةسردم اهب زيمتت

 نع يرونلا ثدحملا نع يمقلا سابع خيشلا جاحلا

 تناك رهاوجلا بحاص ْنأ نيسحلا دبع خيشلا هذاتسا

 «ماثللا فشك هباتكو يدنهلا لضافلاب ةبيجع ةقث هيدل

 لضافلا باتكو الإ 'رهاوجلا» نم ًائيش بتكي نكي ملو

 نكي مل ول» :هلوق هنع لقن امك .هيدي نيب يدنهلا

 قلأتو .2'”هيلإ راص هقفلا نأ تننظ ام ناريإ يف لضافلا

 ديعص ىلع ةيناهفصالا ةسردملا يركفم نم رخآ ددع
 .ةفسلفلاو هقفلا يلقح يف اوبتكو مالكلاو ةفسلفلا

 ىلإ رباع لكشب ولو ةراشإلا انه ًايرورض ودببو

 دمحم َدعُي : ةسردملا هذه يركفم رابك ضعب ءامسأ

 يناهفصألا دمحم نيدلا ءاهب راثآو لاوحأ ؛نايرقعج لوسر 2غ(

 3و - 2”3ص .يدنهلا لضافلاب روهشملا



 ميكحلا ناخلا

 اوغلب نيذلا دحأ "ابهصا»ب صلختملا ىئشمقلا اضر

 ةيهلإلا فراعملاو ةيلاعتملا ةمكحلا يف ايلع تاعرد

 نبا يزونزلا سردملا يلع ناك امك . مهنامز ءانبأ اوقافو

 اضيأ اريبك اركفم «يزونزلا هللا دبع الم ريبكلا ميكحلا

 ىربناو . «سسؤملا فوسليفلا» ب ضعبلا هامسأ ىتح

 ناهفصأ ةسردم ىلإ نايمتنملا ناريبكلا ناميكحلا ناذه

 ءايكذألا ةذمالتلا ةيبرتو ةميقلا بتكلا فيلأتل «ةيفسلفلا

 هذه ريوطت ىلع كلذ لالخ نم نيلماع .؛نيزرابلاو

 يف يساسأ رود اهل ناك امك ءاهقاطن عيسوتو ةسردملا

 .اهتموميدو اهئاقب

 نيب نم ةصاخ ةناكمب يئاقشقلا ريغناهج ىظحيو
 ميكحلا ناخلا اذه يمتنيو .يئشمقلا اضر دمحم ةذمالت

 ؛ةيئاقشقلا ةليبقلا نوطب نم ؛4يروش هرق» نطب ىلإ
 قيرط راتخاو هنارقأ نع ىلخت دقو .اهنيناوخ دحأ َدعُيو

 يف رهو ناهفصأ مدق هنأ ليقو .رعولا نافرعلاو ةمكحلا

 لضفب ةسردملا ىلع لبقأف ءام ةمهمل هرمع نم نيعبرألا

 مايأ ذنم ىقيسوملا وحن ليمي ناكو .يهلإلا قيفوتلا
 .نفلا اذه ملعت لامكإل ناهفصأ ىلع لبقأ دقو هبابش

 تحت عقوف ردصلا ةسردم وحن ناهفصأ يف هاطخ هتداقف

 ىلإ هباهذ لالخ هنأ ليقو .ةيقنلا ةيونعملا اهئاوجأ ريثأت

 هلأسف اهل رواجم توناح نم شيورد هيلع ىدان ةسردملا

 امك هعضو ريغناهج هل حرشف ؛هبسنو هتفرحو هتدلب نع

 يف رظنلا شيوردلا نعمأ هثيدح نم غرف امنبحو .وه
 ؛هنامز يباراف تحبصأ نإو ىتح كنإ :هل لاقو ههجو

 :هل لاقف .بسحف برطم ىوس نونكت نل كنأ لإ

 يل لقف .ةلفغلا مون نم يننظفيأو نسحلا رمألاب تقطن
 ودبي :هل لاقف ؟ةرخآلاو ايندلا ريخ لانأ يك لعفأ اذام

 ةرجح ذخف .ةسزدملا هذه ءاوجأ تنسحتسا دق كنأ

 :ريغناهج لاق دقو ..ملعلا ليصحتب لغشناو اهيف

 نميو شيوردلا كلذ سفن ةمهب ماقملا اذه ىلإ تلصو»
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 ردص نع نورخأتملا ءافرعلاو ءامكحلا اهس يقودص رهجونم )١(

 .81ص ؛نيهلأتملا

 عاا/

 ناهفصاب ةيملعلا ةزوحلا يف ميكحلا ناخلا ذملتتو

 تاجردلا عفرأ لانو ءخويشلاو ةذتاسألا رابك ىلع

 نم ةذمالتلا ةيبرتو سيردتلل كلذ دعب ىربناو .ةيملعلا

 قيرطلا اذه نع ىعسف «دادعتسالاو بهاوملا يوذ

 ككئلوأ ةلق اوسيلو .ةيقيقحلا فراعملاو ةمكحلا رشنل

 ينال ابر راسو هيج ىلا رطل ربحا

 يف هدّلق مهنم ضعبلا نأ ىتح ؛ةيونعملا تالامكلا

 ناكر دسم بولسا يف ىتحو ةايحلا يف هتقيرط

 نم نيب نم .؛يناهفصألا بابرأ ميحر جاحلا موحرملا
 هّيز يف ىتح هدّلقو ميكحلا ناخلا بولساب شاع

 ياا لوقعملا عمج
 نكي مل اذه مغرو .ىوتف بحاصو ًاريبك ًادهتجم َّدُع

 نيدهتجملا سابل دتري ملو هسأر ىلع
 لالخ ضيبأ ًالاش هسأر ىلع فلي ناكو .لوادتملا

 - لقو . هسابلو

 ةمامعلا عضي

 عفري ام ناعرس هنأ الإ «ًابابحتسا ةعامجلا ةالصل هتمامإ

 ءاهتنالا درجمب لاشلا اذه

 . يداعلا

 هّيز يدتريو ةالصلا نم

 هسأر ىلع عضي بابرأ ميحر جاحلا موحرملا ناكو

 لثم عزني ناكو .ًءابع هيفتك ىلعو ٌةداع ةيدلج ةعبق
 لمأتلاو ركفلا وحن ناهفصأ ةسردم ءاملع نم نيريثكلا

 ةبوتكم راثآ هنم انتلصو اذهلو .فيلأتلل ليمي املقو

 . ةيلطلا نم ريبك ددع هيدي ىلع ذملتتو .ةليلق

 ةينيدو ةيملع ةيصخش ء.بابرأ موحرملا دعب فرعنو

 ريغناهج ةيصخشب ركذي ًاجذومن اهذع نكمي ىرخأ
 يلع رديح ةيصخش يهو «ةيونعملاو ةيملعلا يئاقشقلا
 تايرا ميخيمئاجلا نارغا ىل سلب ناكو .دنمورب ناخ

 مولعلا ةيلط سيردت نع هرمع لاوط فقوتي ملو
 الم دنوخأو يراصنألا خيشلا بتك اميسال «ةينيدلا

 «بساكملاو «لئاسرلاك «يناسارخلا مظاك دمحم

 .لوصألا ةيافكو

 ةعقاولا ؛زك» ةيرق يف دنمورب ناخ يلع رديح دلو

 نيناوخ رابك نم دعُيو .ناهفصأ ةنيدم يحاوض يف
 ازك» يتقطنم يف تاعاطقالا باحصأو ةقطنملا

 نع طق فرصني مل كلذ مغرو .ناهفصاي «راوخرباو



 امل

 هقفلا بتك ةعلاطمب ًاكمهنم ناكف ءملعتلاو ميلعتلا

 هرمع نم ةسداسلا يف وهو ناهفصأ مدق دقو .مالكلاو

 يف كلذ ركذ املثم . ةيسدقلا ةسردملا يف ملعلا يقلتل

 لضافأ خويش ىلع ملعتو .«داشرإلا قيرط» هباتك ةمدقم
 فجنلا دمحم ديسلاو «يئجردلا يدهم ديسلا لثم

 جاحلاو «يدابآ فجنلا يلع ديسلا جاحلاو ؛يدابأ

 ضعب أرق امك .يورغلا يفجنلا اضر دمحم خيشلا

 ميكحلا دمحم خيشلا هنامز ميكح ىلع ةيفسلفلا بتكلا

 يف ازراب اجذومن يناسارخلا ميكحلا ذدعيو .يناسارخلا

 ادي اسكس ناكر ةانيوماز ةييرألا :ةيئرتكمللا

 ىتح ناهفصاب ردصلا ةسردم يف نكسي لظو ءًاعروو

 ذاتسالاك ةبلطلا نم ريثكلا هيدي ىلع جرختو .هرمع رخا
 سكعلا ىلعو  ريخألا اذه ناكو . يئامهلا نيدلا لالج

 «سيردتلا نع ًالضف «ةباتكلا ىف ًاراثكم  هذاتسا نم

 يلع رديح رصاعو يقل زانألا نم يفعل فلخو

 ناذه ٌدعيو .ةدحاو ةرتف يف هعم شاعو دنمورب ناخ

 ةيهقفلا ةسردملا جذامن نم نيجذومن ؛نالضافلا
 لك عفاد ذإ امهيلع هللا ةمحرف .ناهفصاب ةيفسلفلاو

 .اعم ةفسلفلاو هقفلا نع هقدنخ يفو امهنم

 هلأتملا ميكحلا ءارآ

 اهتكرحو ةيمالسإلا ةفسلفلا ةيهام نع ريثكلا ليق دقل
 تاهجو نع ةيمالسإلا قرفلا فلتخم تربعو . ةيخيراتلا

 يتلا لاوقألا تفلتخا امك ؛ديعصلا اذه ىلع ةنيابتم رظن

 هذه نم ناتقرف تذختا دقو .نويبرغلا نوخرؤملا اهقلطأ

 مغر «ةيمالسإلا ةفسلفلا ءازإ ًادحاو ًافقوم ًاعيمج قرفلا

 مئاقلا فالتخالاو نيتقرفلا نيتاه نيب بشانلا ءادعلا

 نيخرؤملا ضعبف .ىرخألا اياضقلا ىتش يف امهنيب
 ام ّنأو «مالسإلا يف ةفسلف دوجو مدع ىري نييبرغلا

 ةفسالفل ديلقت ىوس سيل ةيمالسإ ةفسلفك هيلإ راشُي

 نيرخأتملا ءافرعلاو ءامكحلا خيرات ءاهس يقودص رهجونم )١(

 ٠١٠. ص لومد «نارهط «نيهلأتملا ردص ىلع

 ميكحلا ناخلا

 دقو !شيوشتو فيرحت نم ديلقتلا اذه يف ام عم نانويلا

 ذخأف نييبرغلا توص ىلإ هتوص نيملسملا نم قيرف َمض
 هربتعيو يفسلف ركف لك ضراعيو «معزلا اذه رركي

 . مالسإلا ىلع ايبنجأ

 ناذه همعزي يذلا معزلا اذه نأ ركذلاب ريدج

 ثيح نم ًادحاو ادب نإو «ملسملا ريغو ملسملا ناقيرفلا

 ضخمتتو «نانيابتم ناعفاد هفلخ نمكي هنأ الإ .رهاظلا

 ةضراعم فلخ نماكلا عفادلاو .ناتفلتخم ناتجيتن هنع

 ميلاعتلا ىلع ظافحلا وه ةفسلفلل نيملسملا ضعب
 .يناسنإلا ركفلا هزرفي فارحنا لك نم ةيمالسإلا

 رحل جرم ويلك نسا ىبلالا نع رلا نا كورلا
 .ةيفسلفلا راكفألاب هطلخ بجي ال اذهلو «يناسنإلا

 «ةينيدلا قئاقحلا نأشب يفسلف ريكفت لك نوربتعيو

 باب حتفيو «جازتمالاو طلخلا رطخ نم فعاضي

 .لالضلاو فارحنالا

 مدع برغلا يف ةفسلفلا وخرؤم معزي امنيح امأ
 عقاد كلذ ىلإ مهعفدي امنإ «مالسإلا يف ةفسلف دوجو

 نأ نودقتعي مهف .يرصنعلا راطإلا نع جرخي ال رخآ
 يتلا تاروطتلاو اهتيرارمتسا َنأو «ةفسلفلا دهم «نانويلا

 تثدحت امك .ةيبرغلا دالبلا يف تققحت دق ءاهتدهش

 ْنأ تمعزف كلذ نم ةحارص رثكأ وه امب ةئفلا هذه

 !ةيفسلفلا لئاسملا كاردإ يف رثؤم ؛يرصنعلا دادعتسالا

 الو ةشهلا ءارآلا هذه لثم ةشقانم ددصب انسلو

 راكفألا عويشو .ةفسلفلا دهم «ناريإ نأ ىلع ديكأتلا

 نأ لبق ىتح دالبلا هذه يف اهراهدزاو ةقيمعلا ةيفسلفلا

 ال نكل .نانويلا يف دوجولا ىلإ وطسرأو نوطالفأ رهظي
 باجح هنيع نع حازأ ول ناسنإلا ْنأ ىلإ ةراشالا نم دب

 روهظ حوضوب دهاشل ؛ةقبسملا ماكحألاو عفاودلا

 داجيإ يف اوحلفأ «يمالسإلا ملاعلا يف رابك ةفسالف

 ةقيمعلا مهراكفأ لظ يف لكاشملا نم ريثكلل لولحلا

 . ةعساولا

 فشكي .يمالسإلا ملاعلا يف رابك ةفسالف روهظو

 تدهم دق ةسدقملا ةيمالسإلا ميلاعتلا نأ نع كش الو



 ميكحلا ناخلا

 راكفألا ضخمتو يفسلفلا ركفلا ومنل ةمزاللا ةيضرألا

 نيملسملا ةفسالفلا رابك ةفرعم ىف كش الو .ةقيمعلا

 ال ينلا كلو ةنئادوتلا ةفينلفلاب انيس بار نناراثلاك
 ةفسالفلا ءالؤه دنع ًالكشم ناك ام نأ وه ًاضيأ هيف كش

 ام ريغ وه ءهّلحل ةيركفلا مهدوهج اوسّركو نيملسملا
 لك نأ :رخآ ريبعتب .نانويلا ةفسالف هعم كبتشي ناك

 كلذب ةصاخلا لئاسملا هجاوي ءركفم وأ فوسليف

 هراكفأ رهدزتو «هيف شيعي يذلا عمتجملا وأ طيحملا

 . لئاسملا كلت عم هسامت ءوض ىلع

 ريغ اهنأو كش ال ءانيس نبا اههجاو ىتلا لئاسملاف

 دعنا اذهلو اتم وطسترا اهيحار "ىلا لئاستلا

 زييمتلا نكميو ءوطسرأ ةفسلف سفن ءانيس نبا ةفسلف
 ْنأ حيحص .تايصوصخلاو تازيملا نم ةلسلسب امهنيب

 ةرادج نع نهربو مالسإلا ةفسالف خيش َدعُي انيس نبا

 نعض ةيمالسإ ةفسلف نييسأت نأ الإ هذه هتنيدت:نلع
 .يبارافلا دي ىلع انيس نبا لبق مت دق ءمجسنم ماظن

 نع رّبع هنأ ىتح ؛هسفن انيس نبا اهب فرتعا ةقيقح هذهو
 ةفاقثلا خيراتب نوفراعلاو .ًانايحأ هذاتساب يبارافلا

 لهاجتي نأ دحأ ناكمإب سيل نأ ًاديج نوملعي ةيمالسإلا

 ؛ةيمالسإلا مولعلاو نونفلا فلتخم ىلع انيس نبا ريثأت

 .ةداح لعف دودرو ةضراعم نم هل ضرعت ام مغر

 ًاجذومن ؛«ىلازغلل «ةفسالفلا تفاهت» باتك َدعُيو
 :ةينييلفلا 'راكمألا راكتأل ةطراستلا لحفل ةودر ىلع
 ىنيدلا ركفلا ىلع باتكلا اذه هفلخ يذلا ريثأتلاو

 يبل ةلالك نم ف سافلا"نانكلا اهاكلو تالا ةيرشلاو
 ال نأ انيلع ْنأ مغر ءانه. هنع ثدحتلا نكمي يذلا رمألاب

 يف ترمتسا دق ةفسلفلا نأ يهو ةقيقحلا هذه نع لفغن

 طوغضلا مغر يخيراتلا اهراسم نع جرخت ملو اهتايح

 .اهل تهجو يتلا ةفينعلا

 ملاعلا برغ يف رهظ «ةليوط ةرتفب يلازغلا دعبو
 فيلأتل ىربنا يذلا دشر نبا وه ريبك فوسليف يمالسإلا

 تناهت» هامسأو يلازغلا باتكل هب ىدصت باتك

 دعبو دشر نبا دعب دوجولا ىلإ ترهظو .«تناهبتلا
 يف ىرخا بتك يلازغلا راكفأ دض هضاخ يذلا عارصلا
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 مغرو .ةباجإ نودب ىرخألا يه قبت مل «ةفسلفلا ضفر

 مغر ةدعتسملا ناهذألا ريني هرون لظو ءام موي يف

 .نامزلا فورصو ثداوحلا فصاوع

 ملاعلا يف يفسلفلا ركفلا ةكرح ميسقت نكميو

 : يه ةزيمتم لحارم ثالث ىلإ يمالسإلا

 نباب تهتناو ىبارافلاب تأدب ىتلا ةلحرملا ١

 :دشار

 ىف ةيفسلفلا ةسردملا اهيف ترولبت ىتلا ةلحرملا  ؟

 ديسلا لثم ةيفسلف تايصخش اهيف ترهظو زاريش
 روصنم نيدلا ثايغو «ىناودلا نيدلا لالجو «دنسلا

 ردصو دامادلا ديسلاب أدبت يتلا ةلحرملا

 ةسردملا اهيف ترولبت يتلاو يزاريشلا نيهلأتملا

 .ناهفصأ ىف ةيفسلفلا

 ةيفسلف ةيركف ةكرحل ًاسسؤم «نيهلأتملا ردص َدعُيو
 نم ةكرحلا هذه ْذعتو .«ةيلاعتملا ةمكحلا» اهامسأ

 ناسنإلا اهيلإ لصوت ىتلا ةيهلإلا ةمكحلا بهاذم قمعأ
 ًاقالطناو ميكحلا فوسليفلا اذه عاطتسأو .مويلا ىتح

 رولبي نأ «لمأتو ريكفت نم هسرام امو يمالسإلا ملاعلا

 ًانيعتسم ءمجسنم يفسلف ماظن راطإ يف ةقيمعلا هراكفأ

 86#لوسرلا ثيداحأو ةينآرقلا تايآلا نيماضمب كلذ يف

 بهاذملاب ناعتسا دقو . هيت نيموصعملا ةمئألاو

 «؛«ةيلاعتملا ةمكحلا» سيسأت يف هتقبس يتلا ةيفسلفلا

 امك .ةيلاعلا ةينافرعلا راكفألاب هتناعتسا ىوتسم سفنب

 نع بغت ملو ةيمالكلا لحنلا فلتخم يف ًاريثك لّمأت
 .ةيفسلفلا هفقاومل هذاختا ىف هنيع

 «نيهلأتملا ردصل ؛ةيلاعتملا ةمكحلا» تلظو

 ماظنلا اذه قمع ىلع فقي ملو «ةليوط ةرتفل ةلوهجم

 حضتت تذخأ مث .ًاضيأ ةفسلفلا لهأ ىتح يفسلفلا

 رورمب ريبكلا ميكحلا اذه راكفأ قمعو ماظنلا اذه ملاعم



 ع“

 نيهلأتملا ردص راكفأ ةيمهأ ىلع فقو نم نيب نم

 لهاجت نكمي ال امك .هتذمالتل اهنع باجحلا فشكو

 يف يرونلا يلع الم ريبكلا ميكحلا هب ضهن يذلا رودلا

 ىلع الم ناكو .اهيلع ءوضلا طيلستو راكفألا كلت رشن

 ليعامسال ًاذيملت ناك يذلا ؛يدابآ ديبلل ًاذيملت يرونلا

 قداص دمحم المل ًاذيملت ناك يذلا ؛ييوجاخلا
 يلع بجر المل ًاذيملت ناك يذلا «يناتسدرالا

 نسح خيشلاو ءيجيهاللا ققحملاو ؛«يزيربتلا

 الم ْنأ كردن انه نمو .يناشاكلا ضيفلاو «ينباكنتلا

 ةعيزأ لالخ نم :نيهلاتملا ردضب لضتي يزونلا يلع
 ةليوط تاونس ىضمأو هتايح يف ًاقفوم ناك دقو .خويش

 ريثكلا دعي نأ عاطتساو «نيهلأتملا ردص راثآ سيردت يف

 ىربك ةيملع راثآل ًاردصم مهنم لك ناك نيذلا ةبلطلا نم

 الم جاحلا : هتذمالت نمو .فارطألا ةيمارتملا ناريإ يف

 اقر المو ؛نيعلا دحاو ليعامسإ المو «يراوزبسلا يداه

 ديسلاو «يدورغنللا رفعج دمحم جاحلاو ؛ينيوزقلا
 ةنيدم يف سيردتلا ةمهمب موقي ناكو . يناردنزاملا يضر

 .ةمكحلا لاجر نم ريثكلا اهب ةفسلفلا ملعتف «ءناهفصأ

 ضعب لعفب نارهط ىلإ ءالؤه نم ةعبرأ رجاهو
 فرغ دقو . ةيفسلفلا نارهط ةسردم اوسسأف «فورظلا

 (يتدمفلا انضر دج :مهو «ةعبرألا ءامكحلا»ب ءالؤه

 .هولج نسحلا وبأ ازريمو «يزونزلا سردملا يلعو

 الم ةذمالت نم مهعيمجو «يراوزبسلا نيسح ازريمو

 ءامكحلا ءالؤه نيب نم تزربو «''”يراوزبسلا يداه

 يف عرب يذلا يئشمقلا اضر دمحم ةيصخش ةعبرألا

 ةفسلفلا يف هرحبت نع الضف يلمعلاو يرظنلا نافرعلا

 ثرتكم ريغ ًاعرو ًادهاز هتايح شاع دقو .اهثوحبو

 .اهجراهبو ايندلا ماطحب

 «يناردنزاملا يضر ديسلا ىلع يئشمقلا ذملتتو

 ملعلا جرادم يوطي ذخأو .«يدورغنللا رفعج دمحم المو

 هسفنو لفانلا همالكب حلفأو .ةديلو تاوطخب لامكلاو

 «ةيمكحلا لئاسرلا «يمكحلا يدزيلا سردملا ربكأ يلع ازريم )١(

 .17ص ء985١ .نارهط ؛«يمالسإلا داشرالا ةرازو ةعبط

 ميكحلا ناخلا

 ةءافكلاو دادعتسالا باحصأ نم ريثكلا يبري نا ئفادلا

 سردملا ربكأ يلع ازريم موحرملا ريبكلا ميكحلا مهنمو
 . يدزيلا

 سردملا ّنِإف يئرمكلا ليلخ ازريم هدروأ امل ًاقبطو

 نافريغناهج سرد تاقلح يف كرتشي مل يدزيلا

 تاقلخ ةديدع تاونسل رضح امنإو ءطقف ىئاقشقلا

 ْنأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو با ضقمحلا شو

 ةزوحلا لاجر رابك نم ديدعلاو يئرمكلا ليلخ ازريم

 سردملا نع ةفسلفلاو ةمكحلا اوذخأ دق مقب ةيملعلا

 ميركلا دبع خيشلا جاحلا موحرملا مايأ يف يدزيلا

 يدزيلا ذملتت لوح يئرمكلا ةداهش َدعُت اذهلو .يرئاحلا

 . ةربتعم ةداهش «يئشمقلا ىلع

 ضرعتسن وأ يدزيلا سردملا مجرتن نأ ديرن الو
 ىلإ نأشلا اذهب ئراقلا عجرُتو هتافصو هتايصوصخ
 ىلع يناهبهبلا يوسوملا يلع ديسلا روتكدلا ةمدقم
 «يماجلا نمحرلا دبع نيدلا رونل «ةرخافلا ةردلا» باتك

 دقو ؛هدلو اهبتك يتلا «ةيمكحلا لئاسرلا» ةمدقم ىلإو

 داشرإلا ةرازو لبق نم م1987 ماع ريخألا رثألا عبط
 . يمالسإلا

 ريبك ركفم «يدزيلا سردملا ْنأب ريكذتلا نم دب الو
 لاصتالا قيرط نع يهانتماللا ةمكحلا رحب غولب عاطتسا

 ةعاريب صاغو «ىئشمقلاك ءافرعلاو ءامكحلا رابكب

 نم جرختساو ةجئاسلا نددفلا ده هاند يناةرادجتو

 ةسردم يف هسيردت نع الضفو . رهاوجلا مركأ هقامعأ

 «ةيملعلا مق ةزوحو «نارهطب نيسحلا دبع خيشلا

 اضيأ ىربنا «هيدي ىلع ءافكألا ةبلطلا نم ريثكلا جرختو
 ناك امك .ةينافرعلاو ةيفسلفلا لئاسرلا ضعب فيلأتل

 .«يلجت»ب هيف ًاصلختم غارفلا تاقوأ يف رعشلا مظني

 ريثكلا راثآ لثم ؛هتايح يف ةيملعلا هراثآ عبطت ملو

 مل هدلو ْنأ ريغ .ىرخألا ةيملعلا تايصخشلا رابك نم

 ةيمالكلا لئاسرلا ةعومجم ءيدزيلا سردملا ربكأ يلع ازريم )١(

 داشرإلا ةرازو تارادصإ «لحتلاو للملاو ةيفسلفلاو

 .ءالم _الا/ 666 «نارهط «.ىمالسإلا



 ميكحلا ناخلا

 اهنع يرحتلل عاطتسا ام ىربناف «ةالابماللا فقوم فقب

 .زازتعالا ىلع ثعبي ام اذهو .اهعبطو اهميظنتو

 نارهطب يمكحلا يدزيلا سردملا موحرملا يفوت

 مق ةنيدمب ناخيش ةربقم يف نفدو ه44١١ ماع

 يلاوح رورم دعبو ظحلا نسحلو اندهش دقو .ةسدقملا

 رونلا ىلإ هتافنصم ضعب جورخ ؛هتافو ىلع ًاماع نيعبس

 لئاسرلا نم ًاددع مضت ىيتلاو «ةيمكحلا ةلاسرلا» لثم

 دوجولا موهفم نايب يف ةيهلا ةعيدب» :يهو ةريغصلا

 ةلأسم ةلاسر» ىلع فلؤملل يسراف حرشو ؛«ةيهاملار

 سفنلا ةفرعم ةلاسر»و «ىماجلا نمحرلا دبعل ؛دوجولا

 . ,«ةسدنهلا)و «"برلا ةفرعمو

 ةعومجم» ىعدي رثأ ,تعبط يتلا ىرخألا هراثآ نمو
 مضيو ؛«لحنلاو للملاو ةيفسلفلاو ةيمالكلا لئاسرلا

 ةيفسلفلاو ةيمالكلا تاعوضوملا ضعب رئألا اذه

 نمو .يرصيقلل «مكحلا صوصف حرش» ىلع ِتاقيلعنو
 لاح حرش يف ةلاسر ءهذه لئاسرلا ةعومجم نيب

 يدزيلا ناكو .لحنلاو للملا ملعب لصتتو ««ةالغلا»

 فلتخم نيب نم ولغلا لهأ وحن ةصاخ ةيساسح يدبي

 ةسارد مهدئاقع ةساردل ىربناو ءىرخألا قرفلا

 نلف ةيرغ نوما طاووس ام فتي ذا دكار وقيل
 الإ سيل «لبجلا ىلعأ نم زفقلا وأ رانلاب قارتحالا مدع

 ضعب هيف مدختسُ يذلا عادخلا وأ ةذوعشلا ليبق نم

 . '"”سفنلا عالخناو ساوحلا ةشهد لعفب وأ ريقاقعلا

 «ةبيرغلا رومألا لوح لصفم لكشب ثدحتو
 اهل هضارعتسا لالخ لقنو .اياوز ةدع نم اهرسفر
 نع هراثآ دحأ يف يدادغبلا تاكربلا وبأ اهدروأ ةياكح

 تناك املاطو .دادغب يف شيعت تناك ءايمع ةأرما

 نيثالث ىدم ىلعو اهنإ :لاقو .تابيغملا نع ثدحتت

 هنع اهلأسن نأ درجمب هيفخن ام لك نع بيجت تناك ًاماع

 هلكشو هعون نع ربخت ثيحب «لمأت وأ ثكم يأ نودبو

 امي هريبكو هريغصو هفولأمو هبيرغو هددعو هرادقمو

 8١. ص «قباسلا ردصملا قلل

 عء"كا

 دقو .ءيشب ةناعتسالا نودبو ءًامامت عقاولا عم قبطني

 اهلأسن نأ ديرن ام ضرعن نأ انم بلطت نأ ًانايحأ ثدحي

 انم بلطت ال دقو ؛هيلإ هب يضفن وأ ًالوأ اهيبأ ىلع هنع
 نقلا ني هيلطت لو: نسبا نم هتلطت لق لبو هللا

 ره اهابأ نأ روصت ىلإ ضعبلاب كلذ عفد دقو .رخآلا
 نكي مل اهابأ نأ بجعلا ريثي يذلا نكل ءاهربخي يذلا
 اهلس» :لوقي نأك ءنيتملك وأ ةملكب ىوس ظفلتي

 .2”«ةريغص اي يلرق» :ًانايحأو «هل يلوق» : وأ «كربخت

 رومألا رودص يدزيلا سردملا ميكحلا بسنيو

 اهب موقيو ءاهب نودرفني ال نيح يف «ةالغلا ىلإ ةبيرغلا
 اذامل :ًاضيأ يلاتلا لاؤسلا راثأو .ًاضيأ مهنم سيل نم

 ملو ؛ةلئكظ يلع نينمؤملا ريمأ دهع يف ةالغلا رهظ
 ببس ناك اذإو ؟كلَو ل وسرلا نمز يف مهنع عمسن
 تاداعلا قراوخو تاماركلا وه .ةفئاطلا هذه روهظ

 تناك اهنأب لاقُي نأ دب الف «تابيغملا نع رابخألاو

 ًايباحص الو دجن مل اننأ الإ . 5 لوسرلا نمز يف ةريثك
 . 486لوسرلا ةيهولأب لاق ًادحاو

 عبرأ يدزيلا مدق تالؤاستلا هذه ىلع ةباجاللو

 تناك #4 لوسرلا ةباحص لوقع نأ اهالوأ تاباجإ

 دبع لثم ٠ ةيئغ يلع مامإلا باحصأ لوقع نم ىروقأ
 : فيهم لوفي وريم قيذلا هباحبضأو "ان نب هلا

 لبق اوناك ةالغلا نم نيريثكلا نأ يه ىرخألا ةباجإلاو

 اوعمس دقو .ىراصن وأ ًادوهي امإ مالسإلا يف مهلوخد

 تلصأتو ءايبنألا ةيهولأ نع ًاصصق مهفالسأو مهئابآ نع

 تامارك اودهاش نأ ام اذهل . مهناهذأ يف ةركفلا هذه

 ديدج نم ةركفلا كلت تحدقنا ىتح يئن يلع مامإلا

 اوناك ةالغلا ضعب ْنأ ىرخألا ةباجإلاو . ههيلأتل اوربناف

 دئاقعلا هذه ثي لالخ نم نوفدهيو ةقيقحلا ىف نيدحلم

 ؛ةيالولا ةبترم نأ يه ةعبارلا ةباجإلا امأ ؛ ةلففلا ةراثإ

 رثكأ ةيهولالا راثآ اهيف نوكت اذهلو «قحلا يلت ةبترم

 تايصخش ّنأ قيقحتلا لهأ ضعب اهب ماق يتلا تاساردلا تتبثأ ١(

 اهل يقيقح دوجو ال «هريغو أبس نب هللا دبع لثم

 .67 25٠ .4ةص «ةيفسلفلاو ةيمالكلا لئاسرلا ةعومجم (؟)



 اك

 .قلخلا يلت ةبترم «ةوبنلا ةبنرم ٌدعُت نيح يف ءًاروهظ

 دكأو .اهريغ نم رثكأ ةيقلخلا راثآ اهيف ىلجتت اذهلو
 ةيالولا ةبترمب عتمتي ِةَوَأدمحم لوسرلا نأ ىلع يدزيلا
 . ""روهظلاو ةبلغلل ًامئاد عبات مكحلا نأ ريغ «ًاضيأ

 نب ماشه نع يدزيلا سردملا ميكحلا عفادو

 «نمحرلا دبع نب سنويو «نيعأ نب ةرارزو ؛مكحلا
 للملا بتك ضعب مهب اهتقصلأ يتلا ةلطابلا مهتلا ضفرو

 . لحنلاو

 ىفتكا اذامل :وه راثي نأ دب ال يذلا لاؤسلاو

 ةلاسر علطم يف هسفن فصو يذلا يدزيلا ميكحلا

 يقاب نرد طقف ةالغلا ةساردب «نونفلا يذب «ةالغلا»

 ؟لحنلاو للملاو قرفلا

 هكاردإو لدتعملا هعبط نم ًاقالطناو هنأ ودبيو

 ًامئاد ثحبيو «طيرفتو طارفإ لك ىشاحتي ناك «ميكحلا
 يتلا  ةمكحلا َنأ يف بير الو .ىطسولا قيرطلا نع

 دحلا ساسأ ىلع موقت  عبرألا لئاضفلا ىدحا يه

 دقتعيو .فرطتلا تالاح نم ةلاح لك نع ًاديعب طسوألا

 ةقيرطو طسولا دحلا ىه ةمكحلا ْنأ ةفرعملا لهأ ءالضف

 اذه ىلع ميكحلل دب الو .ءاكذلاو ةهالبلا نيب لادتعالا
 .ًاطيرفتو ًاطارفإ َدعُي نأ نكمي ام بئجي نأ ساسألا
 .لادتعالا كلسم كلسيو

 مرهفملا اذهب ملع ىلع يدزيلا موحرملا ناكو
 .اهيلإ انرشأ ىتلا هتلاسر لالخ هيلع ظفاحي نأ لواحو

 نيموصعملا كيف ةينآرقلا تايآلاب كسمت امك

 ةبآلا لثم ءولغلا مدعو لادتعالا موهفم اهنم ًاطبنتسم

 الو ْمُحِيِيِد ىف اوُنَْس ال بّتكصلا َلهأكيا# :لوقت يتلا

 ٌلثظ :ىرخألا ةيآلاو ."”4َّقحلأ اَِّإ هلل لع اوُوُمَم
 * عاسوم بلوس هرج 2 و رام حج 2 هما سس ضار

 "”4ٌقَكْلا َرْيَغ مُكَحِنِبِد يف اوُنْمَت ال بتكحلا لهي

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ١79/1.

 .الال :ةيألا «ةدئاملا ةروس (؟)

 للملاو ةيفسلفلاو ةيمالكلا لئاسرلا ةعومجم .يدزيلا سردملا ()

 مكحلا صوصف حرش ىلع تاقيلعت» ةلاسر «لحنلاو

 07١١ص ء.«؟يرصيقلل

 ميكحلا ناخلا

 يلاغلا مكيلإ عجري ىطسولا ةقرمنلا اونوك» :ثيدحلاو

 .1«يلاتلا مكب قحليو

 سردملا دع ثيداحألاو تايآلا نم ًاقالطناو

 اميف «ةداعسلاو ةاجنلا قيرط «ىطسولا قيرطلا يدزيلا
 . كالهلا ىلإ امهالك طيرفتلاو طارفإلا يدؤي

 ىتح لادتعالا قيرط يدزيلا سردملا كلس دقو

 ةرجوملا تاملكلا راتخاو ةيمسلفلا اياضقلا ديعص ىلع

 لمملا بانطإلا هراثآ يف دّهاشي ال اذهلو ةيفاشلا

 يف هسفن جهنملا اذه جهن امك .لخملا زاجيإلاو

 لالخ اميسال ,«مكحلا صوصف حرشا ىلع هتاقيلعت
 .ناسنإلا ةفالخ عوضوم يف هيأر نع هريبعت

 ناسنإلا هّبش يبرعلا نب نيدلا ييحم ربكألا خيشلاف

 لحم ءمتاخلا صف نأ املثم يأ .متاخلا صف شقنب

 «ةمّيق نئازخ ىلع اهب متخُي يتلا شوقنلا نم ةلسلس
 لحم «.ناسنإلا كلذك «قيرطلا اذه نع ةظوفحم ىقبتف

 اذهلو ؛ةينوكلا قئاقحلاو ةيهلإلا ءامسألا شوقن عيمج
 :رخآ ريبعتب .ةفالخلا بصنمب هيلإ دهعُي نأ هناكمإب

 متخب اهمتخ لالخ نم ةيكلملا ةنازخلا ظفحُت املثم

 ناسنإلا دوجوب كلذك ناكمإلا ملاع ظْفحُي ؛كلملا

 ؤرجي ال ءاهيلع كلملا متخ ماد ام» : يأ .هيف لماكلا

 . يبرعلا نبا ريبعت دح ىلع ؛هنذإب الإ اهحتف ىلع دحأ

 حرش ىلع هتقيلعت لالخ يدزيلا سردملا حرشو
 نذإب الإ» ىنعت اهنإ لاقو «هنذإب الإ» ةرابع ء.صوصفملا

 اذه ىف ترصتللا قلع دا زرعت ال يأ .«لماكلا اذه

 اذه ضراعتي الو .لماكلا ناسنإلا نذإ نودب ملاعلا

 هلوبق ناكمالابو «نافرعلاو ةمكحلا نيزاوم عم مالكلا

 ريغ .لماكلا ناسنإلا اهب زيمتي يتلا ةناكملا ءوض ىلع

 لاقف اذه هفقوم نع لدع ام ناعرس يدزيلا سردملا نأ

 . ؟هناحبس قحلا نذإب لبا ةرشابم ةرابعلا كلت دعب

 ال ىلاعت هللا نذإ وه ءنوكلا يف رثؤي ام نأ هدارمو

 يأ .ًاضيأ ةنازخلا متخ ىلع رمألا اذه قبطنيو .ريغ

 اهحتفي نأ دحأ ناكمإب سيلف «كلملا متخب منح امنيح

 حتف بجوي ام نأ ينعي اذهو .هسفن كلملا نذإب لإ



 ميكحلا ناخلا

 متخ نأ مغر ؛متخلا نذإ ال كلملا نذإ وه ةنازخلا

 . )هيلع كلملا ةفيلخو ءةنازخلا ءاقبل ظفاح كلملا

 هذختا يذلا فقوملا اذه ْنأ كلذ لالخ نم مهفنو

 قيرطلا ءوض ىلع رولبت امنإ .ةيضقلا هذه يف يدزيلا
 لاق ول هنأ ءهرظن ةهجو نمف .اهراتخا يتلا ىطسرولا

 جرخل .ناسنإلا نذإ نودب ملاعلا يف فرصتلا عانتماب
 نع لدع ام ناعرس اضيأ ببسلا اذهلو «لادتعالا نع

 نذإب لب» ًاكردتسم لاقو "لماكلا اذه نذإب ألإ» ةرابع

 . !هناحبس حلا

 فروسليفلا اذه ْنأ يه مامتهالاب ةريدجلا ةطقنلاو

 ةفاك اهيف ذخأي ةطاتحم ةغلب هثدحتو هظفحت تاذ يفو

 لقن ىلإ هيأر نع ريبعتلا دعب ىربنا «رابتعالا رظنب رومألا
 . هيلع ءوضلا طيلستو يماجلا نمحرلا دبع يأر

 ىلع دمتعي قئاقحلاو ملاعلا ءاقب ْنأ يماجلا ىريو
 نم ضيفي يلجتلا ضيف ماد امو لماكلا ناسنإلا دوجو
 ىقبت «ملاعلا اذه ىلع هدوجو وأ لماكلا ناسنإلا ةبترم

 ةقرفتلا هيضتفت للخ لك نم ةناصمو ةظوفحم هقئاقح

 ةباثمب ؛ملاعلا اذه يف لماكلا ناسنإلا دوجوو .نيابتلاو

 ماد ام حضاولا نمو .كلملا ةنازخ ىلع موتخم متخ

 .اهحتف دحأ رودقمب سيلف ؛هلاح ىلع ةنازخلا متخ

 ناسنإلا ماد امف :اضيأ ملاعلا ىلع رمألا اذه قبطنيو

 للخ لك نم ةظوفحم هقئاقح لظت .ملاعلا يف لماكلا

 لحم لحي نأ للخلا اذه ناكمإب سيلو «ةرثعبو

 . ماظتنالا

 هللا ةفيلخ ؛ةفرعملا لهأ رظن ةهجو نم ناسنإلاف

 ادهيوت اهرهاطمو ةسلالا ءامسألل اهياقعرم اكيلر

 نأ ام يأ .لامكلا ىلإ ملاعلا لصي ؛عماجلا دوجوملا

 لصي ىتح ؛عماجلا نوكلا ةلزنم ىلإ ناسنإلا لصي
 كلذ ىلع ليلدلاو لامكلا ىلإ ملاعلل يجراخلا دوجولا

 نأ لاقُي دقو .هرّيغيو ملاعلا يف فرصتي ناسنإلا نأ

 دوجولا يف رخؤم «ناسنإلل يرصنعلاو يتوسانلا بناجلا

 )١( قباسلا ردصملا ص١١١,

 عا؟

 ناك اذإو «ىرخألا تادوجوملا دعب رهظ دقو ؛ينيعلا

 نأ رخؤملا ءيشلا ناكمإب نوكي فيكف كلذك رمألا

 ؟ملاعلا لامك ىلع ثعبي

 عماج دوجوم ناسنإلا : لوقلا نم دب ال ؛ةباجإللو
 روهظ لجأ نمو .ةفاك تالامكلاب فصتمو قئاقحلل

 نوكت نأ دب الف ءلماكلاو عماجلا دوجوملا اذه لثم

 حبصي يك جراخلا ملاع يف ةدوجوم ةفاك قئاقحلا

 فاصتالاو هتاليزنت لالخ اهب رورملا ناسنإلا ناكمإب

 دوجولا بتارم يف لزنتلاو رح يع ةرعاو اهيناعمب

 يوطي نأ نامزلتسي ؛ًاعيمج تادوجوملاب رورملاو
 «ةيرصنعلا تآشنلاو ةيناحورلا ملاوعلا عيمج ناسنإلا

 يف كش الو .ةيسحلا ةيعونلا هتروص يف رهظي يك

 قحلا ءامسأ ةرضح نم ةلزانلا يناعملا هذه عيمج رورم

 ىتح هذه دوجولا بتارمو طئاسو عيمجب ؛ناسنإلا ىلع
 . عماجلا دوجوملا اذه دوجو ىلإ فاطملا رخآ يف لصت

 وهو ؛يناعملا هذه لوصوب ناسنإلل لامكلا ققحتيو

 هللا ملع يف مولعملا دادعتسالا ةطساوب كش الو ققحتي

 .ناسنالل ةنباثلا نيعلا هيضتقتو لزألا ذنم ىلاعت

 نأ لوقلا نكمي هيلإ ةراشإلا تمت ام ءوض ىلعو

 ملام ةيبطقلا ءاعدا الو ةفالخلا ةيلهأ كلتمي ال ناسنإلا

 امك .ةعبرألا رافسألا عومجم نم ثلاثلا رفسلا هني

 بتنارمب رورملاو تالزنتلا هذه الول اضيأ لوقلا نكمي

 جورعلا رذعتل «يسحلا ناسنإلا ةبترم غولب ىتح دوجولا
 ةلصتم ءيش لك ةباهن َنأل ,ءلماكلا صخشلا ىلع

 -داحتالا نم عون لب  هبشلا نم عون دوجو عم «هلوأب
 ةكرح دعت يتلا ةيرودلا ةكرحلاو ءرخآلاو لوألا نيب
 .اضيأ انه نم ةئشان «ةيونعم

 ةيمهأ تاذ ىرخأ ةيضق نع ثدحتلا نكمي امك

 ًاضيأ هيلإ ةراشإلا تمت ام ساسأ ىلع ةرولبتم ةريبك

 قيرط نع رارمتساب ققحتي هللا ءايلوأ ملع نأ يهو
 رورملا ققحت ْنأل «هيف ريكفتلل لخد الو «ركذتلا

 نأ مزلتسي ءايلعلا ئدابملا نع لزنتلاو دوجولا ملاوعب
 .ةينوكلا قئاقحلا ديعص ىلع ناسنإلا هب ركفي ام نوكي
 ىوس سيل ناسنإلا هملعتي ام ْنأ يأ .ركذتلا نم ًاعون



 عغ"'#

 اذه امبرو . لوزنلا بتارم يف هب ّرم يذلا ءيشلا تاذ

 ةلاض ةمكحلا» :ءالضفلاو ءايلوألا هلاق ام نيع

 ةركف كلذكو لوقلا اذه ْنأ حضاولا نمو .'نمؤملا

 . خسانتلا ةركف عم نامجسني ,كاردإلا لاجم يف ركذتلا

 هنالطب تبثو ءاضوفرم خسانتلاب لوقلا ناك امل نكل

 نالوقلا لمحُي نأ نكمي الف «ةيلقنلاو ةيلقعلا نيهاربلاب

 . . خسانتلا ىلع هالعأ

 نم ولخي ال رخآ رمأ ىلإ ةراشإلا يرورضلا نمو

 لصحي هللا ءايلوأ ملع ْنأب لاقي امنيح :وهو ًاضيأ ةيمهأ
 ءريكفتلا باب قالغنا ينعي ال اذهف ءركذتلا قيرط نع

 قيرط نع نوكلا قئاقح ةفرعم رّذعت ًاضيأ ينعي ال امك

 ا ل ا ؟ ريكفتلا

 تايهام تاذ اهنأ ىنعي اذهو «ةفرعملا لهأ بهذي امك

 ذنم ةمولعم :ءايشألا تايهام نأ يف بير الو .ةلوقعم
 دق ملاعلا تادوجوم نأ يأ .قباسلا هللا ملعب لزألا

 .لزألا يف هلل مولعم وه امل ًاقبط دوجولا ىلإ ترهظ

 دق يناسنإلا لقعلا ْنأ يهيدبلا نم ءرخآ ديعص ىلعو
 ةفرعم ىلع ةيلباقلا هيدلو ؛يلزألا لقعلا لاثم ىلع قلخ

 .قلخلا ْنأ قبس امم جاتنتسالا نكميو .ءايشألا تاوذ

 امنإو ءبسحف ءايشألل ةيدوجرلا ةلعلا لمحي سيل
 وه امب دوجوملا : رخآ ريبعتب .ًاضيأ اهتايهام نع فشكي

 هدلاخ دلع عم يطعم لبق نس وراخيو هرخورم
 هناكمإب ناك «يهلإلا ملعلل ًارهظم ناسنإلا ملع ناك املو

 اذه ىف قابطنالا لصحي ثيح .ءايشألا قئاقح كاردإ

 .ًاضيأ كاردإلا

 ملاعلا قئاقحل ًاعماج ناسنإلا نوك ديعص ىلعو

 هتقيقح بسحب ناسنإلا ْنأ يدزيلا سردملا ىري «ةفاك

 ةتباثلا نايعألا عيمج عمج ةيدحأ نع ةرابع ةتباثلا هنيعو
 يجراخلا ينيعلا هدوجو بسحب هنأ امك .ملاعلا يف

 يف ةيجراخلا نايعألا عيمج عمج ةيدحأ نع ةرابع

 هنيع بسحب ناسنإلا حبصي كلذ نم ًاقالطناو .ملاعلا

 عمج ةيدحأ نع ةرابع يجراخلا ينيعلا هدوجوو ةتباثلا

 تادوجولا عيمج ةيدحأو ةتباثلا نايعألا عيمج
 نايعألا :ءوضلا اذه ىلع لوقلا نكميو .ةيجراخلا

 ميكحلا ناخلا

 نأ املثم «ةتباثلا ناسنإلا نيعل ليصفت ملاعلا يف ةتباثلا

 ناسنإلا نيعل ليصفت ءملاعلا يف ةيجراخلا نايعألا

 . ةيجراخلا

 لامجإلا ةروص لثمي ليصفتلا ْنأ انملع ام اذإو

 ةتباثلا نايعألا ّنأب فارتعالا نم دب الف ءًامئاد

 ناسنإلا نيع فلؤت «ةيجراخلا ةينيعلا تادوجوملاو

 ةروصلا َّنأ ًاضيأ يدزيلا سردملا ىريو .هدوجوو ةتباثلا

 اذ ْنأو ءًامئاد ةداهشلا لثمت ةروصلا يذ ىلإ ةبسنلاب

 امك . امقاد يوقلا لشعب ةروتصلا نلإ ةسيشلاب ةزودضفلا

 :ًةداهش يملعلا دوجولا ىلإ ةبسنلاب ينيعلا دوجولا ربتعي
 اذهلو .ًاببغ ينيعلا دوجولا ىلإ ةبسنلاب يملعلا دوجولاو
 .يبرعلا نا ثدحت يذلا ةداهشلا ملاع نأ دقتعي

 ملاعل لامجإ ناسنإلا دوجوو «ناسنإلا دوجرل ليصفت

 «ةداهشلا ملاع نم .كلملا ملاع ربتعي اذهلو .ةداهشلا

 ىتح ابيغ هللا ةفيلخ وه يذلا  ناسنإلا ربتعي امنيب
 امك .ًاقلطم ًابيغ هاري ال هنكل .ةيرصنعلا هتأشن بسحب

 ءايلوأل الإ ققحتت ال ةمارك «ناسنإلا ةفالخ ةمارك ربتعي

 ,20نابنإ لكل. كسْيلو هللا

 حرش ىلع هتاقيلعت يف يدزيلا سردملا نكرو

 اهمظعم يف ىربناو «زاجيإلا ىلإ مكحلا صوصف
 ئراقلا هجاوي نأ نكمملا نم ماهبإ لك ةلازإو حيضوتلل

 فئارظلا نم ريثكلا ميكحلا اذه تاقيلعت يف دجوتو

 ضعب يف لكشأ امك .اهب عافتنالا ناكمإلاب يتلا

 .داقتنالا اهيلإ هجوو يرصيقلا ءارآ ضعب ىلع عضاوملا

 ىلع تبتُك يتلا حورشلا فلتخم ضرعتسا امك
 ربكأ ًامامتها ىلوأ هنأ الإ .يبرعلا نبال مكحلا صوصف

 . يدنجلا نيدلا ديؤمو يماجلا ن نمحرلا دبع وحن

 ىفن دق يرصيقلا ْنأ .يرصيقلا ىلع هتاذخاؤم نمو

 :ةميركلا ةيآلل هريصمت اتابع طا

 هللا نع لثملا ىفن نأ لاقو 4س ىلْئْص نيل»

 ىلوألا نمف ؛هنع لثملا لثم بلس امنيح هنأل ءزرحم

 1560١. ص «(«(تاقيلعت ةلاسرق « قباسلا ردصملا 20غ(



 لاصخلا

 . هنع لثملا ٍبلسُي نأ

 ال اننأب لاقو اذه يرصيقلا مالك يدزيلا ضفرو

 هللا نع لثملا يفنو ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف جاتحن

 مكح» لوقت ةربتعم ةدعاق كانه ْنأل «ةيولوألا سايق ىلإ

 بلُس ام اذإو ؛««دحاو زوجي ال اميفو زوجي اميف لاثمألا
 لاق امك .ًاضيأ هللا لثم بلس «ىلاعت هللا نع لثملا لثم

 نأ فب الخ < قلاعت هللا نوع لفسلا نقم: تلد ول : انقيأ

 .هسفن ىلاعت هللا ّنأ لوألا :رابتعالا رظنب نيرمأ ذخأن

 . ىلاعت هللا يفن عانتما يناثلاو ءهل ضرُه يذلا لثملا لثم

 نيرمألا نيذه ىلإ هابتنالا نأ :اهدافم ةجيتن ىلإ ىهتنيو

 شن ةهوسلا بالا ده نت ءا اد ذا نعاوسكب

 نع اريثك فلتخي ةلئامملا يفنو . لثملا يفن ال ةلئامملا
 . ''”لثملا يفن

 ردصل ؛رافسالا» باتك ىلع ًاضيأ تاقيلعت هلو
 ّدعتو .ةميق ةقيقد طاقن نم ولخت ال يزاريشلا نيهلأتملا

 حرش ىلع هتاقيلعت ىلإ ًأاسايق ةليلق تاقيلعتلا هذه

 همامتها ىدم نع اهتلق مغر فشكت اهنأ الإ .صرصفلا

 .نيهلأتملا ردص راثآب هتفرعمو

 هباتك علطم يف ؛نيهلأتملا ردص فصر دقو

 لعاف هنأب هيلع ءانثلاو هدمح دعب ىلاعت هللا .«رافسألا»

 ردص ةرابع يدزيلا رسفو .لوقعمو سوسحم لك

 يأ ّنأل «ةفاك تادوجوملا لعاف هللا ْنأِب هذه نيهلأتملا

 وأ ًاسوسحمم ناك اذإ الإ ملاعلا يف ققحتي ال دوجوم

 .الوقعم

 ْنأ لاقو ةيخزربلا تادوجوملا ىلإ يدزيلا راشأ امك

 سوسحملا ملاعلا وأ لوقعملا ملاعلا ىلإ اهتبسن ناكمإلاب
 . '"”نيملاعلا نيذه نيب ةعقاو اهنأل

 بعوتسي سوسحملاو لوقعملا ناونع ْنأ هانعم اذهو

 امك .هترئاد نع اهنم يأ جرخي الو .تادوجوملا ةفاك

 ىلع رادقملا ةدايز ةركف رافسألا ىلع هتقيلعت يف لوانت

 .595ص .قباسلا ردصملا )١(

 .؟599ص ءقباسلا ردصملا (؟١)

 8و

 دوجوب الإ دجوي ال قلطملا رادقملا نأب لاقو مسجلا

 دارفألا ىلإ قلطملا ةبسن نأ امك «ةصاخلا ريداقملا

 ةيمهأب ىظحت ةركفلا هذهو . '”دالوألا ىلإ ءابآلا ةبسنك

 . ةريبك

 ام تاذ ءديقملاو نقلطملا ديعص ىلع هادبأ امو

 هتبسنو ىعيبطلا ىلكلا ديعص ىلع انيس نبا هنع ثدحت

 نييبطلا نلكلا كنا نجل د اننا لعن .هدارفأ ىلإ

 يلكلا ع يأ .دالوألا ىلإ ءابآلا ةبسنك ؛هدارفأ ىلإ

 لك مادعناب مدعنيو ؛هدارفأ نم درف لك دوجوب يعيبطلا

 مدعنتو ءدرف دوجوب دجوت ةعيبطلا» :هدارفأ نم درف
 :امئاق يلاتلا لاؤسلا ىقبي «؛كلذ مغرو .؛درف مادعناب

 ىلإ يعيبطلا ةبسن سفن ءديقملا ىلإ قلطملا ةبسن ْنأ له
 1 ؟نيتبسنلا نيب ًاتوافت كانه نأ مأ درفلا

 ربكأ يلع ازريم موحرملا ءارآ لوح ريثكلا ليق دقو

 ةعجارم ةمكحلاب نيمتهملا ناكمإبو «يدزيلا سردملا

 زيمت دقو اميس «هئارآو هريكفت قمع ىلع فوقولل هراثآ
 . سلسلا ملقلاو حضاولا ريبعتلاب

 نع ريبعتلاو ةفيظولا ءادأ .«لاقملا اذه نم ىفدهو

 تاونس ىضمأ يذلا يهلإلا ميكحلا اذهل مارتحالا

 ةيلاعتملا ةمكحلا رشن يف كرابملا هرمع نم ةليوط
 ةجهبلا لخدي نأ ىلاعت هللا الئاس «ةيهلإلا فراعملاو

 .نيبرقملاو ءايلوألا عم هرشحيو هحور ىلع

 ينانيد نيسح مالغ 3

 لاصخلا

 يمقلا هيوباب نب يلع نب دمحمل باتك

 (قودصلا)

 ؛هباتك يف ديرف ؛.هعوضوم يف ركتبم باتك وهف
 ةلفاح ةنؤج «قئاقر هنوصغ ءلم ؛قئاقحلاب معفم

 «قالخألا نساحمو مكحلا فئارط نع قالعألا سيفنب

 خيشلا تافلؤم ةلسلس نمض «تالاقملا لئاوأ ءديفملا خبشلا )١(

 «٠ ١141 توريس «ديفملا



 مدا

 تانيبو ريعو تاظعو «مايألا محالمو ماكحألا ضئارفو

 .باتك يف هلثم عمجُي مل امم رثألا حيحص نم

 ىوح دق ام ضعب ىوح هباتك ش

 ثاحبألاو ةيلاعلا سوردلا نم هيط يف امب وهو

 ءاملع هيلإ تأمظأ بذع لهنم رابخألا سئافن نم ةميقلا

 هتوق يف دصتقي هيقفلا هسئافن ىلع علطا ولف ءراصعألا

 . هيرتشتل اهدقع ءراذعلا عيبتو « هينتقيل

 فراعملا بابّلب باتكلا ةميق نأب ميلع دج ئراقلاو

 ةماخضب ال «رارسألا ةماخفبو «فئاحصلا ريثكتب ال

 ىوح ام ةرثكب ال دئاوفلا نم ىعو ام ةلالجبو ءرافسألا

 . هيشاوغ طرفب ال هيشاوح ةقدبو «دئاوزلا نم

 يوتحت فراعم ةرئاد همجح رغص عم لاصخلاو

 لالحلا ماكحأو مالسإلا فراعم نم ةّمج ًامولع
 0 وأ هيقف يأل هنع ىنغ ال امم امهريغو «مارحلاو

 د ءنطا اظفار را ريصم رأ حرر

 ضاخو يماطلا هرحب رت ند يسال

 شايج ًارخاز أرحب هدجي هجاومأ يف سمتغاو هتارمغ

 درو اذإو ؛ءيضولا رّدلاو ناجرملاو ؤلؤللا هيف «بابعلا

 هدجي هبذع نم فشترا وأ هئام نم فرتغاو ةيورلا هلهانم

 .كسملا نم بيطأو نزملا نم ىفصأ نسأ ريغ

 قفأ يف همجنأ رهازأو .رهاوب ”ركملا هناررخاج

 ودبي نيح رهاوجلاك مالك

 مسج ظافلألا رهاظ يف هل

 حورهيف يناعملا ْنكلو

 نأ الإ هقاروأ حفصيو هلواني نيح ناسنإلا عسي الو
 عالطا ةرثك نم ىري امل ةريحلا هيرتعتو ةشهدلا هذخأت

 «هررد بئارغ ءانتقا يف ةرابجلا هدوهجو يرقبعلا هفلؤم

 هتالحرو هرافسأ يف هاناعو هدباك امو .هررغ دراوش ملو

 . هقيسنت نتو هعمجل

 لاصخلا

 ةمظعو باتكلا ةيمهأ يف انغلاب ام عم انأ ملعا مث

 مزتلن الو .هرابخأ عيمج رودص ةحصب لقن مل هفلؤم

 يأ نم ءرابخألا بتك نم هريغ الو لاصخلا يف كلذب

 دحأ لاصخلا نإ لوقن ام ةياغ لب .ماقم يأ يف فلؤم

 لقي ملو ءراصعألا عيمج يف رادملا اهيلع يتلا بتكلا

 نيب ام رودص ةيعطقب هسفن فنصملا الو رباكألا نم دحأ

 .هريغ يف مالكلاك هيف مالكلاف «هيتفد

 فايزلاو هنم حاحصلا ثيدحلا ةفرعم يف ءاملعللو

 مهدنع ةموعدم ؛ةمولعم دعاوق فاعضلاو ناسحلاو

 الو ءمهرون ءايضب ألإ اهيف يشمن ال نحنو ؛ناهربلاب
 .مهطسق نيزاومب الإ نزن الو «مهلايكمب الإ ليكن

 ام حرطنو اوفعض ام فعضنو اوححص ام ححصن

 لوقب لوقن ال انأ عم «لوضفلا موح موحن الو ءاوحرط

 لطاب لكب دقتعنف مهنم جذسلاو ثيدحلا لهأ ةيوشح

 . هلكت موصعملا ىلإ بسنُي

 يذلا مكحلا» ةرصاقلا انلوقع لعجن ال انأ امك
 .هدودرمو ثيدحلا لوبقم ةفرعم يف «هتموكح ىضرُت

 تاياورلاب بعلي نأ دحأل زّوجن ال انأ ًاضيأ ملعا مث

 ًابوذكم ًاعوضوم ناك نإو هاوه قفاو ام اهنم ححصي
 . ًاتباث ًاحيحص ناك نإو هيأر فلاخ ام اهنم بذكيو

 نوقرشتسملا بلغ سانأ نم اذه انرصع يف مكو

 مهعم اولامف «مهبولق ىلع اولوتساو ء«مهلوقع ىلع

 الإ نوشمي الف ءاوبهذ امنيأ مهعم اوبهذو اولام امئيح

 نولوأتي «مهلهجل رون اهنأ نومعزي مهران ءوض ىلع
 نم نولبقي الو .مهماهرأب هنورسفيو «مهئارآب نآرقلا

 ام اوملع مهنأ نوعّديو .مهءاوهأ فلاخي ام ثيداحألا

 مهنأ نوبسحي موق سطاعمل ًامغرف . مهفالسأ تاف

 ال نكلو نودسفملا مه مهنأ الأ ءًاعنص نونسحي

. 

 .نورعشي

 :هتاعيط

 يف هيأزجب يرجحلا عبطلاب نيترم باتكلا عبط
 يرمقلا يرجهلا ١١5 ةنس ىلوألا .دحاو دلجم

 عبطلاب طقف لوألا هؤزج ةرمو .17977 ىرخألاو



 يسورلا لالتحالا ىلإ يناريإلا عونتلا نم مزراوخ

 لاضفملا انقيقش ةيانعب قيلاعتلاب ًانيزم ًاححصم ينورحلا
 .ةفرشملا مق ليزن يدزيلا يئابطابطلا هللا لضف ديسلا

 3 هذييأت هللا مادأ ةهذدنع

 ًامجرتم ًاطولغم ًاضيأ يفورحلا عبطلاب تارم عبطو

 ٠ دانسالا فذحب

 يف رهف يئابطابطلا ديسلا ةيانعب ححصملا عوبطملا اَمأ

 نكل ثيدحلا ظفل ىلإ رظنلاب ةحصلا ةياهنو ةقدلا ةياغ
 امك هيف فحص دقف ديناسألا يف ةصاخبو ءاطخأ هيف تيقب

 .يمرحملاب يمّرخملاو .ىلعمب ىلعي هلوصأ يف

 . يرصبلا ديعس نب ديشرب يرصملا دعس نب نيدشرو
 رايس نب دمحمب ُيفوعلا نانس نب دمحمو .ديزيب ديزمو

 .دوسألا نب هللا دبعب دوسألا نب نمحرلا دبعو .ٌيفوعلا

 ّىمأو .ٌّيناتسجسب ُينايتخسلاو .نايبظ نباب نايبظ يبأو

 نب ليعامسإو .ةعرقب ةعزقو .ّيفريصلا يخأب يفريصلا
 .نانس يبأب نايفس وبأو .ديسأ نب ليعامسإب ةيمأ
 ٌّيرصبلا صفح نب ناميلسو .ىنثملاب ُيمثيملاو
 ٌيسيقلا دلاخ نب ةبدشهو .ٌّيرصبلا رفعج نب ناميلسب

 ريشب يبأب ٌيّرملا رشب وبأو .يسبعلا دلاخ نب ةّيدهب

 دبع نب هللا دبعي نمحرلا دبع نب هللا ديبعو .ُينزملا

 يئادصلاو .لهس نب رمعب لهس رمع وبأو .نمحرلا
 نوميمب نابلا نوميمو .ميهاربإب مثيهلا نباو .ٌيراديصلاب

 نع فوع ًالثم «نب» ب «نع» فححص ام ًاريثكو .نابللا

 نالجرلا راصف نوميم نب فوعيب فحص نوميم

 ورمع فحص امبرو .نيلوهجم وأ نيلمهم نامولعملا

 .سكعلابو رفعجب صفحو . سكعلابو .رمعب

 يرجحلا عبطلا يف ةدوجوم اهلك ءاطخألا هذهو

 . ةفعاضم فاعضأب لب قبسألا

 يف حّحصملا حماستل طالغألا كلت ءاقبإ نكي ملو

 لاثمأ يف حماستلا نع هتحاس لجن نحن ءالك قيقحتلا
 لاجر نم ديناسألا ىف ام ةرثكل كلذ لب .رومألا هذه

 نكي ملو ةيلاجرلا مهبتت يف نيمجرتملا ةصاخلا نأ ةقاغلا

 ءارقتسا نم نكمتي ملف ليلق ألإ اهنم مظعملا ديسلا دنع

 تفي

 ءارو هيعسف مهنم دحاو لك لوح بيقنتلاو ثحبلا

 قاشملا هلمحتو ءروكشم ءاملعلا دنع باتكلا حيحصت
 .روجأم هللا دنع هقيقحتو هقيلعت يف

 ظفل يف هطالغأف ءاوس ةعوبطملا خسنلا اَمأ

 تاحفصلا ىف هتاطقسو ديناسألا ىف هؤاطخأو ثيداحألا

 طقاسلا نوعا جو .نطحتاال انآ ةرثكلا نم تداك

 وأ ةلمج وأ ؛نيرطس وأ ًارطس ًارطس ةحفصلا يف اهنم

 :حيحصتلا يف يلمع امأ

 ةخسنلا لوألا ءزجلا يف هصوصن تعجار ينأ ملعاف

 .ةححصملا ةعوبطملا

 يناريإلا عونتلا نم مزراوخ
 يسورلا لالتحالا ئلإ

 ةيفارغجلا رداصملا مظعم يف تربتعا مزراوخ ةيالو
 ًانطوم داليملا لبق ماع فالآ ةثالث لبق تناكو «ًاميلقإ

 . ةيرآ تايموقل

 لكشلا ىلع مزراوخ فصو مت (تشيرهم) يفف
 ثيحو ؛ةلطبلا تاوقلا ةئبعت متت ثيح كانه» :يلاتلا

 ثيح كانه ؛«ةريثكلا يعارملا ثيحو ؛ةقهاشلا لابجلا

 ةعساولا راهنألا ثيحو «ةقيمعلاو ةعساولا راحبلا

 ئصحلا لمحت يتلا ةريزغلا هايملاو راحبإلل ةحلاصلا

 (تاره يف) ورم وحن ةعرسم ريست «لايجلاب مطترتو
 طيحم يف كاذنآ يلاهألا شيعيو .''”مزراوخو دفسو

 هجاو نياريا) ئمست ةقطنم يف مزراوخ ةريحب

 ىلإ ضرألا هذه نم مهضعب لقتنا دقو '"”(شيتوناريا
 هذه دعي مزراوخ تناكو . ئطسولا ناريإ يراحص

 ةفاقثلابو ناريإب ةطبترم اهتلت يتلا نورقلا ىتحو ةرجهلا
 تاق ةظيازلا هه تلاز انو ةيتارثالا

 يذلا خيراتلا نع ثدحت (ينوريبلا ناحير وبأ)

 )١( دنبلا «ةعبارلا هدرك «ءتشيرهم ءاتسوأ ١5.

 .نوملكتي نويمزراوخلا ١١5 دنيلا .4 تاه ءانسي ءاتسوأ (؟)
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 خيراتلا نوعبتي اوناك مهنأو «مزراوخ يلاهأ هدمتعي

 نولمعتسي ناحير وبأ رصع ىتح اوناكو ؛يناريإلا
 ئلع لدي امم «مهخيرأت يف ةميدقلا ةيسرافلا رهشألا

 ًاددع ْنأ مغر .'”نييناريإلابو ناريإب نييمزراوخلا طابترا

 اوربتعا ئلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف ايفارغجلا ءاملع نم

 ءارآلا ّنكل . '"”رهنلا ءارو ام دالب نم ٌءْزج مزراوخ نأ

 نع لصفنم ميلقا مسإ وه مزراوخ :لوقت ةبلاغلا
 . ””دهنلا ءارو ام نعو ناسارخ

 ةصق ةئيه ىلع ًاريرقت مدق (يومحلا توقاي)
 :لاقف مزراوخب ميلقالا اذه راهتشا ببس نع هيف ثدحتي
 نم صخش ةئامعبرأ ىلع ئمادقلا كولملا دحأ بضغ»

 ناكم ىلإ مهيفنب رمأف «هبراقأو هصاوخو هتكلمم يلاهأ

 ةئام ةفاسم ةرومعم برقأ نع دعبي نارمعلا نع ديعب
 .كانه اوكرتو «تناك ةنيدم ناكم ئلإ اولقنف ءخسرف

 نأ بلطو ؛مهلاح يف ريكفتلاب كلملا ذخأ ةدم دعبو

 كانه ىلإ دونجلا لصو امدنعو .مهنع ريخب هوتأي

 ديص يف اولمعو ءمهل خاوكأ اوماقأ دق مهودجو
 نع مهولأسف ةريثك ليخن راجشأ مهلوحو «كامسألا

 .رومتلاو كامسألا نم شاتعن اننإ مهل اولاقف «مهلاح

 اهنيح نم تفرعو .«كلذب كلملا اوغلبأو دونجلا داع

 ةيمزراوخلا ةغللاب محللاف «مزراوخ مساب ضرألا كلت

 امكلت نم ةففخمو ةبكرم مزراوخو (مزر) رمتلاو (راوخ)
 . '؟7«نيتملكلا

 رداصملا يف فلتخت ال اهنإف مزراوخ دودح امأ

 عقت مزراوخ نأ رداصملا تركذ دقو .ةديدجلاو ةميدقلا

 لك نم يراحصلا اهب طيحتو «نوحيج رهن يلامش

 وأ نييزغلا ضرأ اهدحت برغلاو لامشلا نمف «بناج

 نع ينوريبلا ثدحتي ثيح 5760و 7ص :ةيقابلا ءانآلا عجار )١(

 . مزراوخو ناريإ دايعأ
 نع ةلصفنمو رهنلا ءارو امل ةعبات مزراوخ نأ ركذ يرخطصالا )١(
 .7376ص :كلامملاو كلاسملا .ناسارخ

 يناثلا مسقلا يف مزراوخ ربتعا دقو .؟ 5٠ص :ضرألا ةروص (؟)
 .ناسارخل

 ."86 ص ء”ج :نادلبلا مجعم (5)

 يسورلا لالتحالا ىلإ يناربإلا عونتلا نم مزراوخ

 يفو .''”رهنلا ءارو امو ناسارخ قرشلا نمو «كارتألا

 قرش نيتنيدم نم لكشتت مزراوخ تناك ئلوألا نورقلا
 يقاب نم ةيمهأو ًانارمع رثكأ اتناكو «هبرغو نوحيج
 (جنغروأ) وأ (ةيناجرج) امهادحإ .مزراوخ قطانم

 دقو (ثاك) ئىرخألاو «لماكلاب ةيناريإ اهتيوه تناكو
 . "”نوحيج رهن ناضيف ببسب عبارلا نرقلا يف ترمد

 اهنإا :لوقي مزراوخ فصو نم ئندألا دحلا اذهو

 يف عقت اهندم ربكاو «نوحيج رهن يبناج ئلع عقت ةيحان
 . "!«يلامشلا مسقلا

 ةدعل دتمملا هرمع لاوط مزراوخ ميلقإ مض دقو

 يرُمطضالاف .تارومعمو ندم ةدع نيئسلا نم فالآ

 ءروازون «زدرفاس «شيمشخدرا ؛هويخ «بسأرازه

 «ةينيمذم «نيكارب ةيرف :ردرك «٠ شاوحخ ناردرك

 «مزراوخ زكرم (ثاك) ربتعاو «جناغرغ «ناقخادزم

 ةنيدملا ءانبب اهلهأ ماق «ةنيدملا ليسلا رمد امدنعو

 . ؟ىباسلا اهناكم نم ئلعأ ةديدجلا

 ميوقت) بتك يذلا ءادفلا وبأ) نأ وه بيجعلا نكل

 ندملا كلت نم ًاددع ركذي مل نماثلا نرقلا يف (نادلبلا
 رورم نم تءاج ةيراجتلا مزراوخ ةيمهأ . '””هوينح اهنمو

 ءاتشلا لالخ نوحيج رهن ربع ةيراجتلا لفاوقلا

 تعفد ةيمهألا هذهو ءرهنلا جولث ةماخض نم نيديفتسم

 ىلع طلستلل اهل ةرواجملا ئوقلاو ةفلتخملا تايموقلا
 نييناماسلا دهع ىتح تناك ةقطنملا هذه .مزراوخ

 ةيناريإلا ةيرثكألابو «ةيناريإلا اهتيوهو اهتبيكرتب ظفتحت
 ىلع ةيناماسلا ةرطيسلا فعض روهظ عمو .اهندم يف

 ناتسكرت نم كارتألا مدقت عمو «رباعملاو يراحصلا

 يجيردت لكشب مزراوخ ندم تلوحت .بونجلا وحن

 )١( :ضرألا ةروص ص5١5.

 )( .6"5ص :كلامملاو كلاسملا
 ) )6:ضرألا ةروص ص5١5.

 ) )4.6"5ص :كلامملاو كلاسملا
 ) )5:نادلبلا ميوقت ص5875  064.



 يسورلا لالتحالا ىلإ يناريإلا عونتلا نم مزراوخ

 دنعو .ةيكرت تاعومجم ناطيتساو دجاوت نكامأ ىلإ
 نب نومأملا لتقم مث «يونزغلا دومحم ناطلسلا روهظ

 نيعو ١ مزراوخ ىلع نويوترعلا يلرتسا :دمجيب
 ىلع ًامكاح هبجاح (شاتنوتلا) يونزغلا ناطلسلا

 دهعلا لالخو .2"'(هاشمزراوخ) بقل لمحيل ؛مزراوخ
 ىلإ مزراوخل ةيموقلا ةيعامتجإلا ةبيكرتلا تريغت يونزغلا
 ةظفتحم ىقوجلسلا رصعلا ىتح تيقب اهنكل ءام دح

 بونجلا وحن ةقجالسلا مدقت امدنعو . ةيناريإلا اهتيوهب

 ةجرد ىلإ ء«رثكأ مزراوخ يف كارتألاو نامكرتلا رشتنا

 ةقجالسلا هدجوأ يذلا بسانملا عضولا اولغتسا مهنأ

 ةيوهلا كلذب تريغتف ؛مهل ًانطوم مزراوخ اوربتعاف

 دهع لالخو .مهحلاصل ةيعامتجإلا ةبيكرتلاو ةيموقلا
 نامكرتلا نم ىرخأ تاعامج تمدق نييهاشمزراوخلا

 . مهتشيعمو مهتطلسل ًايساسأ ًازكرم مزراوخ نم اوذختاو

 نيرسفمو طاوطو ديشر :لثم ءابدأو ءاملع دوجو نكل

 طلست لالخو «مزراوخ يف يزارلا رخفلا مامإلا لثم

 ئلع لدي نييهاشمزراوخلا دهع يف وأ نامكرتلا
 يف ةيناريإلا ةراضحلاو ةفاقثلا روذج قمعورارمتسا

 لالخ نييهاشمزراوخلا كارتألا نأ تفلملاو .مزراوخ

 يناريإلا حلطصملا اولمعتسا مهتلالسل مهسيسأت

 . (هاشمزراوخ)

 قطانم ئلوأ نم مزراوخ تربتعا لوغملا دهع يفو
 ذمو . "”ةريبك ةرزجم اهيف تعقوو ترمد دقو ءناريإ
 قطانملا نم مزراوخ تربتعا ماع )١140( ئلإو كاذ

 (روميت) دهع لالخو .يبهذلا ميخملا ةموكحل ةعضاخلا

 هذه ترهتشاو (تارقنق) ةرسأ نم ةبعش مزراوخ تمكح

 . ””يفوصلا نيسح) اهسسؤمل ةبسن ؛ةيفوصلاب ةلالسلا
 اوطقسأ نأ دعب مكحلا ئلع نويوفصلا ئلوتسا دقو

 .”ا5ص :ينيميلا خيرات ةمجرت )١(

 .ةةلالص ١2ج :ينيوج ياشكناهج خيرات )١(

 .١٠1"ص :نارايرهشو ءافلخا همان بسن ءروابماز (9)

 او

 ءارو ام ىلع ءاليتسإلاب (يجوج) دافحأ ضعب ماق

 تطقسو .2"”(نابيش ينب) ةموكح ترهظف ءرهنلا

 ناخ لبيش) مزه امدنعو .ًاضيأ ةرسألا هذه ديب مزراوخ

 تداع (يوفصلا ليعامسا كلملا) دي ئلع (يكبزوألا

 اهنول تهب نأ دعب ةيلصألا ضرألا ئلإ مضنتل مزراوخ
 ئلوتسا (ه١971) ماع يأ ةزيجو ةرتف دعبو .يناريإلا

 ئلع (هاشبرع ينب) مهمسا كبزوألا نم نورخآ موق

 اورهتشاو ."'اهنم يوفصلا مكاحلا اودرطو '"”مزراوخ
 لإ ةزيجو ةدم دعب اوضرعت مث (ةويخ تاناخ) مساب

 نم بارتقالا اوررقف ؛رهنلا ءارو ام يف مهيسفانم ديدهت
 مهنكل .ًايناويد مهلالقتسا مغر مهنإف كلذل .نييوفصلا

 مكاح نأ ةجرد ىلإ نييوفصلاب نيطبترم اوناك ًايسايس

 يفو .*”يوفصلا ناطلسلا نم رمأب نيعي ناك مزراوخ
 نزاوت داجيإل هدهج لذبي (هويخ ناخ) ناك تقولا سفن

 .نيرواجملا كبزوأ ماكحو نييوفصلا عم هتاقالع يف

 مزراوخ نيناوخ صّلخت «نييوفصلا طوقس دعبو
 ةيزكرملا ناريإ ةموكحل اهتيعبت ةلحرم نم اهتاناخو
 ةمواقمل مهعفد امم .درمتلا اولواحو ؛مهل اهتياعرو

 عبتت مزراوخ نأ ربتعي (هاش ردان) ناك املو (هاش ردان)

 دهعلا يف ايراج ناك امبسح ةيزكرملا ناريإ ةموكح
 ديعي نأ عاطتساو ءاهوحن هشيج هجو كلذل .ءيوفصلا

 موجهلا اذه نكل . ””هتعاط تيب ىلإ مزراوخ تاناخ

 دض تاراغلاو تامجهلا فقو وهو رخآ فده هل ناك

 مكاح (ناخ سرابليإ) ريذحتو «ةيلامشلا ناسارخ ندم

 .ناسارخ- ندم لع ًامود ريغي ناك يذلا هويخ

 (ه565١1١) ماع ًاناخ حبصأ (يناثلا ناخ سرابليا)

 باضه ىلع اوريغيل نامكرتلا نم فالآ ةثالث عم تومي

 *6١. 8ص ؛قباسلا ردصملا سفن ()

 .١٠١5ص :ردصملا سفن (0)

 .908"5ص :يردان يارآ ملاع (*)

 ."هملص :يردات يارآ ملاع قفز

 ."08ص :يردات يارآ ملاع (5)
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 موجهلا اذه لشفو ''”(درونجب غادالآ ,ناقلمس «هنئام)

 رامدلا فلخ هنكل ؛هل نييلحملا ماكحلا يدصت ببسب

 ةرمدملا راثآلا ىدم فرعتلو . قطانملا كلت يف عساولا

 ناسارخ لولع هويخ ناخ تاوق تاراغو تاءادتعال

 مزراوخل (ردان) ةمجاهم دعب هنأ ئلإ ريشن نأ يفكي

 ةعبرأ حارس قالطإ مت «ناسارخ دض تاديدهتلا فقول

 . مهنادلب ىلإ اوديعأو «يناسارخ ريسأ فلأ رشع

 نامكرتلاو كبزوألا دجاوت نم نورق ةدع لالخو

 ةبيكرت تريغت ؛مزراوخ يف ةيلوغملا تايموقلا رئاسو

 اهنم تفتخاو ؛مزراوخ ندم رئاسو ناجرجو هويخ
 (ردان) رطضا امم .ةميدقلا ةيناريإلا رئاشعلاو تايموقلا

 ناخ رهاط دمحم) نّيعي نأ ناخ سرابليإل هطاقسإ دعب

 . مزراوخ ىلع ًامكاح (ريكت)ب فورعملا (يزيكنجلا

 نم رثكأ مدت مل يراشفألا مكاحلا اذه ةموكح نكل

 لاغشناب اوملع (هاشبرع ينب تاناخ) نأل كلذ ؛ماع

 يف مكحلا ئلع اولوتساف (ناتسغاد) يف (هاش ردان)

 ينب نم هويخ تاناخ ةلالس تفعض نأ ئلإ ؛مزراوخ

 ةريخألا دوقعلا يف يجوج نبا نابيش لسن نمو هاشبرع
 ناريإ تناك تقولا اذه ىفو .رشع ىناثلا نرقلا نم

 قلل (ةاش روان) تناذايق ني ةظلشلا برخ:رانب قزدست
 مظعم تعاضو لب «مزراوخ ةداعتسال دوهج ةيأ لذبت مل

 دهج لذبي ملو «ةيلامشلاو ةيفرشلا ناريإ يضارأ
 .اهدادرتسال

 يزاغلا وبأ) ةموكح دهع أدب (ه9١7١) ماع يفو

 ينب) مجن لوقأ عمو ؛(هويخ) يف ةفيعضلا (ثلاثلا

 وأ تاروغنقب نيفورعملا نيينابيشلا دهع أدب (هاشيرع
 زوتليإ) وه ةلالسلا هذه سسؤم ناكو .2"”(قانيإ ىنب)

 ناكو (1١؟١15- ١١١9 نيمأ دمحم نب 52306

 ١517١ - ١141١( ناخ ميحر دمحم) هدعب نم قانيإلا

 ةسايس تعستاو .ًاماع نيرشع ةدم مكحلا ئلع عبرتو

 .؟7518ص :يردات يارآ ملاع )١(

 : ةمكاحلا رسألاو ةيمالسإلا لودلا خيرات «نورخآو لوب نيل (؟)

 .4486 ص 32ج

 يسورلا لالتحالا ىلإ يناريإلا عونتلا نم مزراوخ

 اءدب ةفلتخملا ناسارخ ندم دض هويخ تاناخ موجه

 .درونجب يحاون تغلبو لب .دهشمب ًءاهتناو ورمب
 ينب) ةلالس تاناخ لوأ (ورم) ئلع موجهلا أدبو

 اقرغ فاطملا هب نهتنا هنكل (ناخ زوتليا) وهو )قانيا

 تامجه نم ةلحرم لوطأ تناكو .2'”نوحيج رهن يف

 دمحم) دهع لالخ ناسارخ ندم دض (قابنإ ينب)

 .(ةروث)ب روهشملا (ه1177١1-١741 ناخ ميحر

 (يئارق ناخ) ةدايقب ناسارخ نيناوخ نايصع ءدب دعبف

 ميحر دمحم) نم نوعلا اوبلط (هاش يلع حتف) دض

 ماع '”ناسارخ مجاهيل ةصرفلا لغتساف (ناخ
 جرف) فلك ءناسارخل هضّرعت رارمتسا عمو .ه ١

 عمسو دق (ناخ ميحر دمحم) ناكو ؛هّدرب (ناخ هللا

 يف مزه هنكل (كسردنف) يضارأ لإ هتراغإ ةحاسم

 نيماع دعبو ."”(هويخ) ئلإ برهف ؛ةقطنملا هذه
 .ناسارخ دض هتامجه (ناخ ميحر دمحم) فنأتسا

 ؛هتهجارمل (ازريم يقت دمحم) راجاقلا كلم فلكف

 يلق فجمل) ةهجاومل هجوتي نأ هب رفظي مل اذإ هرمأو
 دمحم) عمس امدنعو (درجنذب) ناخ (ولداش ناخ
 (ازريم يقت دمحم) تاوق كرحتب (ناخ ميحر

 نود ىتح ةرملا هذه (هويخ) ئلإ رف ؛هتهجاومل
 ميحر دمحم) ىلخت (ه1778١) ماع يفو . "”ةةيدحاوم

 ةرشابم ناسارخ ةمجاهمب قباسلا هبولسأ نع (ناخ

 «كلملا دض ناسارخ نيناوخ معدب ماقو ءاهبهنو

 لامش ندم بهن ئلع (ورم ةمكارت) عجشو

 رمتسا (ناخ ميحر دمحم) توم دعبو , ”9ناسارخ

 ىتح .ناسارخ بهن ةسايسب (ةرزوث ناخ يلق هللا) هنبا

 (ناسارخ) ئلإ ثعبو (ازريم سابع) ةمهم تأدب اذإ
 ةمكارتلا هسرامي يذلا بهنلاو نايصعلا ئلع ءاضقلل

 .١146١ص جا : يرصان مظتنم خيرات 000

 ٍبا704و ب05 غ :ةيطخلا ةخسنلا خيراوتلا فرشأ (1)

 .777ص ١1ج : خيراوتلا خسان .577ص : ةيطخلا ارآ ناهج (؟)

 ١1ج :ةيطخلا نينرقلا وذ خيرات .0١٠7ص :ةيناطلسلا رثآملا (؛4)

 .1975ص

 .١17ص ١1ج :نيئرقلا وذ خيرات .474 ص :ارآ ناهج (4)



 يسورلا لالتحالا ىلإ يناريإلا عونتلا نم مزراوخ

 (ناخ يلق هللا) لدب ءىئرخألا تايموقلاو كبزوألاو

 (ناخ يلق اضر) يغاطلا (ناجوق) مكاح معدل ًادوهج

 (ازريم سابع) عفد امم .''”ًائيش رمثت مل هدوهج نكل
 ينب) ةرسأ ةطلس ئلع ءاضقلاو (ةويخ) ةمجاهمب ريكفتلل

 احبار اقوس كاذنآ ةويخ تناكو .مزراوخ يف (قانيا

 لالخ اورسأ نيذلا نييناريإلا ىئرسألا ءارشو عيبل

 ةساخنلا قوس ىف اوضرعو ؛«ناسارخ ةمجاهم

 لامعأب مئاقلل ةيركسملا ةفلاخسلا كل ..""دينعك

 'هزراوخل (ازريم سابع) ةمجاهمل )لينكام) ارتلجنا
 كرتو (ةويخ) ةمجاهم نع هعجارت بابسأ دحأ تناك
 يلق هللا) ناخلا دهع رمتساو .بسنأ ةصرفل رمألا

 ماعلا يأ (ه7051١) ماع ىتح مزراوخ ئلع (ةروث

 تلزه ةرتفلا هذه لالخ (هاش دمحم) دهع يف نماثلا

 تامجهلا اهعم ترتفو (قاينإ ينب) تاناخ ةميفو ةوق
 ْ . ةقباسلا تاكرحتلاو

 ءادتعاب (هاش دمحم) ملع (ه117651١) ماع يف

 دمحم) لسرأف «٠ ةيئئظاضرلا مامإلا يرئاز ئلع ةمكارتلا

 يف هرود ةفرعمل (ناخ يلق هللا) ئلإ (روفغ ناخ يلع

 نأ ئلإ ةيراجاقلا رداصملا ريشتو .هتبقاعمو ءادتعالا اذه

 همّركو (هاش دمحم) ثوعبم لبقتسا (ناخ يلق هللا)
0007 

 توم ربخ (هاش دمحم) غلب "7 (ه1771١) ماع يفو
 تاناخ باطقتسال ةقيرطب ركفف (ةروث ناخ يلق ميحر)

 لاسرإب ماقف ءناريإ يف ةطلسلل مهعاضخإو مزراوخ

 دمحم) ئلإ ةئنهتلا ميدقتل (يساقآ نازيم اضر ازريملا)

 )١( 4ص .١٠ج :يرصان يافصلا ةضور ١.

 نييناريإلا ىرسألا دهاشو مزراوخ ئلإ اهنيح رفاس (تياده) )١(

 يواسأملا مهعضو نع ثدحتو اهيحاوضو ةويخ يف

 .668 - 54ص :مزراوخ همان ترافس .مهتيدوبعو

 .174ص ء”ج :ناريإ يسايس طباور رد يسمر داتسا (5)

 07ص :خيراوتلا ريسكا ,777ص كج : خيراوتلا خسان (4)

 د

 ريخلا نأ لمتحي 0157١ ماع هتمهم ءدب ؛«ليب نيلو روابماز (0)

 .ًارحأتم ناريإ لصو

"١ 

 فارعألاب ًالمع ''”ةويخ ناخ بصنم هيلوقل (ناخ نيمأ

 ةويخ ناخ ماق كلذ ئلع ًاّدرو .ناريإ ىلإ ةيوفصلا

 (مرحم زايناتآ) لاسرإب .

 ازريملا) ةقفرب (زاينانآ) لصو (ه11057١) ماع يف

 يف (هاش دمحم) طالب ئلإ (يساقآ نازيم اضر

 اهنم ناكو (ناخ نيمأ دمحم) اياده هل مدقو (ناهفصأ)

 ”نابكرت ناصع توعرأ 7

 يف نايصع ةكرح تماق (يرصان) دهع ةيادب عم

 لب (ناخ نيمأ دمحم) اهمعدف (رالاس) ةدايقب ناسارخ

 نم ًاددع رسأو (ةنطلسلا ماسح) تاوق ةمجاهمب ماقو

 ناخ) ررق ؛هرمأ ئهتناو (رالس) مْزُه امدنعو ."””هدونج
 «نارهط يف كلملا عم ةقادصلا ةقالع ديعي نأ (قويخ

 زايناتآ) ةينامثعلا ةموكحلا لإ هثوعبم نم بلط كلذل

 يرصانلا كلملا دل هل ًاريفس نوكي نأ (مرحم .

 ىلإ هجوت '*”هترافس سرامو نارهط ئلإ لصو امدنعو
 ئلإ اهنم هجوتيل ناريإ ئلإ داع امدنعو .يلاعلا بابلا
 ناخ يلق اضر) ةقفارمب (ريبكلا ريمألا) رمأ ؛قويخ

 نكل .2*قويخ ناخ ىدل ناريإل ريفسك هل (تياده
 ئضت مكحلا نم (ريبكلا ريمألا) طوقس نإف فسألل

 وحن رهنلا ءارو ام تاناخ بسكل ةديمحلا هدوهج ئلع

 ةسايسب نيناوخلا ءالؤه رمتساو ؛ةيزكرملا ةموكحلا
 ًادبأ اوعسي ملو «ناريإ لامش ندمل بهنلاو ةراغإلا

 رارمتساو .ةيزكرملا ناريإ ةموكحب مهحلاصم طبرل
 مهعقوأ ةيرصانلا ةموكحلل ميلستلا مدعو ةراغإلا ةسايس

 جارخ عفد نم ٌرفي نم لكف» . سورلا خف يف ةياهنلا يف
 نيمأ دمحم) دعبو ."ىراحصلا لوغل ةمعط عقي كلملل

 ظتنم خيرات .595ص ١٠٠ج :يرصان يافصلا ةضور )١(

 .187١ص كج :يرصان

 : خيراوتلا خسان .5054ص .١٠ج :يرصان يرافصلا ةضور (؟)

 .767ص اج

 .08  ةالص :مزراوخ همان ةرافس (")

 قئاقح .7١ص «5 ددعلا ءلوأ لاس :ةيقافتا عياقو همانزور (4)

 .4"1ص :رابخألا

 .الليص :مزراوخ همان ةرافس (5)



 وفل

 دبع) نم لك مزراوخ مكح (ه١7805١) ماع ىتح (ناخ

 دمحم ديسلاو دمحم ديسلا دمحم غلتق ؛ناخ هللا

 ئلوتسا نأ ئلإ . قاينألا ينب تاناخ نم (ناخ ميحر

 تعقوو ؛لماكلاب رهنلا ءارو ام دالب ئلع سورلا
 . '"”يسورلا لالتحالا تحت مزراوخ

 تن نق

 ناتسغاد

 نِإَف هيلعو (لبجلا) ةيكرتلا ةغللا يف ينعت (غاد)

 لك ْنأ ىنعي ال اذهو «'"”لابجلا ضرأ ىنعت (ناتسغاد)

 اهتفةلاتجلا ةفاثك تسيلو «لابجلاب ةاطغم ناتسغاد ضرأ

 ّنأ يكحت ةيعقاولا هذه ْنِإ .قطانملا عيمج يف ةيواستم

 ىلع قلطأ مث «ةيلبجلا اهضرأ نم ذخأ ناتسغاد مسإ

 ْنأل كلذ ؛ًاضيأ لحاوسو باضه نم اهقطانم رئاس

 . ضرألا هذه لك ةعيبط عم بسانتي ال ناتسغاد حلطصم

 ءامسأ نم ريثكك ناتسغاد حلطصم نأ هركذ ريدجلا

 «ناكملا ىلإ ةبسن نونلاو فلألاب يهتنت يتلا يضارألا

 ثدحتسم مياوهو «نيريخألا نينرقلا لالخ رهظ دقو

 ضام هل سيل ناتسناغفأو (ايجروج) ناتسجروج لثم

 رداصتملاو يسايسلا سوماقلا يف ميدق لصأو ليوط
 ىتلا ةيسايسلا تايمستلا ىلإ دوعي هنإ لب «ةيفارغجلا

 ١ .رشع نماثلا نرقلا يف تقلطأ

 قطانملا ناكس يأ ؛ئمادقلا ناتسغاد ناكسو

 يلبج يأ (ىلغاد) مسإ مهسفنأ ىلع نوقلطي «ةيلبجلا

 ناك ناتسغاد مسإ ْنإ» نأ مهضعب ركذو .لبجلل ةبسن

 .عيمجلا كلم يأ (قاطبه) لاخمش كلمو (غاط)

 ءاطلا تبلق دقو ءريبكلا كلملا يأ (قاطيك) اهكلمو

 :ناريا رد سيلككناو سور ءهداز مظاك .9١4ص :روابماز )١(

 .310/ - 37ص

 .46ص .لوألا دلجملا :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ءدلوتراب (1)

 دهعلا يف زاقوقلا لوح ريراقت دادعإب نييزوجلا نابهرلا ماق

 اهنطني لاخ مسإ وه ناتسغاد نأ اهيف ءاج «يوفصلا

 .١؟7؟ص ةبيجعلا لئاسرلا .نويكزللا

 ناتسغاد

 ًاءزج ناتسغاد لكشتو .2'”ًافاق نيغلاو فاكلاو ءآلاد

 ينحاشم تلت ندعو «ناقوقلا ضرأ نم امهم

 : ةيساسأ قطانم ةئالث نم لكشتتو

 ةعقاولا يضارألا نع ةرابع يهو ةيلامشلا ناتسغاد

 .(قالوسلا ؛كرتلا ءاموكلا) راهنأ نيب

 يهو رومسلا ضوح يأ ئطسولا ناتسغادو

 .يخامشلاو اباب يلبج نيب ةعقاولا ةقطنملا

 لابج نيب ةعقاولا ةقطنملا يأ ةيبونجلا ناتسغادو

 رهن ءىطاش ىلإ ًالوصو ناتسغاد بونج يف زاقوقلا
 .اررك

 عضولا عم ناتسغاد ةقباطمب ماق (فوناخيكاب)

 دتمت تناك ناتسغاد ةيالو ْنِإ) :لوقي بتكف «يلاحلا

 يتجرد نيبو ءالامش (44.-- 49) ضرعلا يتجرد.نبب
 رحب قرشلا نم اهذحيو .ًاقرش (57-517) لوطلا

 كلم برغلا نمو ؛كرتلا رهن لامشلا نمو ؛نيوزق
 ءايجروج يبرغلا بونجلا نمو ءسوألاو سكرشلا

 .ناوريش يقرشلا بونجلا نمو

 ةرثكو هئسحب اهنم يقرشلا يلامشلا مسقلا فرعيو
 دقو «كرتلاو رحبلا لحاوس دنع ةصاخ «هيف ةشيعملا

 ةرفو ببسب ةيراجتلاو ةيعارزلا ليصاحملاب رهتشا
 . ةفيثكلا لقنلا ةكرحو راهنألا

 ضعب دوجو مغر هنإف يلبجلا رخآلا مسقلاو
 «ةليمجلا فياصملاو ةيدوألا لخاد هيف ةبصخلا نكامألا

 . ")«ةقاشو ًادج ةبعص هيف ةايحلا نوكت ام ًابلاغ نكل

 نيتيحان نم لكشتت ناتسغاد نأ ربتعا (دلوتراب)

 ةقطنمو زاقوقلا ةيحان يأ ءامهضعب نع نيتيزيامتم
 لامشلا يف امهلصفيو :فيضيو .نيوزق رحب لحاس

 ةهج نم رومس بونجلا يفو ءاموكلاو كرتلا يرهن
0 5002 

 .  ىرخا ةهج نم اروك رهن نم دفارو

 ١/. ص :مرا ناتسلك قفز

 .6© ص :قباسلا ردصملا سفن ()

 .قباسلا ردصملا «دلوتراب (")



 ناتسغاد

 دق اهنم قطانم نإف ناتسغادل ديدجلا مسإلا مغرو

 ءاملع نيب نئلوألا ةيمالسإلا نورقلا لالخ ترهتشا

 ركذ (لقوح نبإ) .نيخرؤملاو كلامملاو كلاسملا

 ةنيدملا هذه ّنأ بتكو «ناتسغاد قطانم دحأك (ردنمس)

 بنع نيتاسب مضتو «باوبألا بابو ةيحانلا نيب عقت
 نايدألا عابتأ نمو نيملسملا نم اهناكس ناكو «ةريثك

 قبي مل سورلا اهلخد نأ دعبو مانصألا ةدبعو ةفلتخمملا

 :””بيبز الو كغ اهنف

 ّنِإ :لاقو (ريرس) مسإ ًاضيأ لقوح نبا ركذو
 نيبو ءمايأ ةينامث (ردنمس) ىلإ (لتأ) نيب ةفاسملا

 ةكلمم) نمو ؛مايأ ةعبرأ (باوبألا باب) ئلإ (ردنمس)
 . "”مايأ ةثالث (باوبألا باب) ىلإ (ريرسلا

 ةثالث ركذ (خبق لبج) نع هثيدح لالخ (يدوعسملا)

 اهزكرمو (قاطيق) يهو ةيلاحلا ناتسغاد يحاون نم

 ئلع دكأو (قومق لابج)و (ريرس)و (وخرت) وأ (ردنمس)
 كلم َنِإف - ه7 ماع يأ  نآلا :لاقو ةيناريإ اهنأ

 . (ناوريش) كلم لثم (روك مارهب) ءانبأ نم وه (ريرس)

 ةرهشو ةلاصأ يف فالخ ال :يدوعسملا) فيضيو

 . "”(ريرس)و ناوريش) يكلم بسن
 باب نصح) ئّمست ةعلق ناتسغاد قطانم رهشأ نمو

 روبعلل ديحولا قيرطلا لكشت ةعلقلا هذه تناكو (نالآ

 دقف ئربكلا اهتيمهألو .«ناتسغادل ةيلصألا لابجلا ىلإ

 ركذتو .نييناريإلا ءارعشلا رعش يف اهفصو ىرج
 هذه ئنب يذلا وه (رايدنفسا) ْنأ ةميدقلا ةيناريا صصقلا

 ئلع (ليرد) مسإ برعلا باّتكلا قلطأ اميف .ةعلقلا
 . (نالآ باب)

 لدت ةريثك نئارق كانه :لوقي بتك(فوناخيكاب)

 ةلمج نمو ؛نكامألا كلت ىلع نييناريإلا طلست ىلع
 شيك) لبجو «ةميدق ةيسراف ةظفل يهو (ليرد) كلذ

 (روباش يك) وأ (روبهاش) لبج لصألا يف يه يتلا (روأ

 )١( :ضرألا ةروص ص١174.

 )١( .176ص :ضرألا ةروص

 ص .١ج :بهذلا جورم ةرهإ ؟ة؟١9.

 ع

 لمعتست تلاز ام سوألا ةفئاطو .روانسب عضوم تناكو

 مل لاعفأو ةيلصأ ءامسأو ةريثك ةميدق ةيسراف ًاظافلأ

 ةحئارلا مهتغلب اهنومسيو ؛ءيشلا ضعب الإ ريغتت

 .(ناتسنوريا (سوألا دالبو (ينوريإ)

 لوانت (يناوريشلا ميحرلا دبع نب عيفر دمحم)

 ئلوألا :قطانم ةثالث اهيف نأ ركذف « خيرات يف ناتسغاد

 نم يهو راوآ ةثلاثلاو ؛ناركهرز ةيناثلاو ء.ةبضهلا
 ْ . قطانملا ئسقأو بعصأ قرطلاو ةيشيعملا ةيحانلا

 يف ةيالولا هذهل قطانم ةعبرأ ركذ (نايشماج)
 .نوه .قاطبه .سالساب ؛نآلا :يهو هخيرات

 رايدنفساو ناوريشون ةيالو مسقي ةماندنبردلا فلؤم

 «قاطيق «هاشناموت كلم «خابلغ : قطانم ةعبرأ ىلإ

 .قومق لايج

 «يلاحلا عضولا عم قفاوتت تاميسقتلا هذه لكو

 ةهج تناك (قومق خابلغ) وأ (نالآ) ئلوألا ةقطنملاف

 ةيناثلا ةقطنملاو .ةريغصلا يطرابقو شقشمو قالوس

 رابتعا ئلع (قاطيق) وأ (قاطبه) وأ (هاشناموت كلم)
 يبرنجلا مسقلاو (لاخماش كلم) لوألا ميسقتلا
 وأ (قومق لابج) ةئلاثلا ةقطنملاو .(كلم) ئمسملا

 .ناتسراوأو قومق يضاق كلم تناكو (راوآ) وأ (نوه)

 وأ (ريرس) وأ (ناركهرز) وأ (سالساب) ةعبارلا ةقطنملاو

 تاالحم يه ريخألا ميسقتلا بسح يهو (قاطيق)

 ةدلب مسإو .يهروسو ةشوققآو .قاطيق يولعلا
 مالك بسح (قومق)و .(سالساب) نع بلقنم (يلشاب)
 ءاج (كلم)و (كامك)و (ماك) موق اياقب يه (سوميلطب)
 , ل ةل نم

 ناكسلا نع ةعئقمو ةحضاو تامولعم دجوت الو

 لوصألا يوذ نابلألا نأ ليقف «؛ناتسغادل لئاوألا

 مسقلا يف وأ ةيلحاسلا ةقطنملا يف نوشيعي اوناك ةيئفايلا

 (نالا) نم مسقو (دنبرد) ئلإ دتمملا ناتسغادل يقرشلا

 ةيروطاربمألا تعسوت امدنعو .''”ةيخيراتلا اينبلأ وأ

 )١( المص :مرا ناتسلك 4.

 )١( .075و 47ص :(زاقوقلا اينابلا) نارآو ناجيابرذأ



 ناتسغاد ع+

 عالق تماقأ يناساسلا دهعلا يف ةصاخو ةيشنماخهلا

 «لخرلا ودبلا ةهجاومل دنبردل ةرعولا رباعملا يف ةيناريإ
 يف ذوفن ةيخيراتلا ةرتفلا كلت لالخ نييناريإلل ناك هيلعو

 .ًاضيأ ةيلحاسلاو ةيبونجلا ناتسغاد نم قطانم

 كولم اهيف ناك دنهلا برغ ةعقاولا (نارسربط) يفو

 ذوفن دعبو ''”(ناش نارسربط) مسإ مهيلع قلطي نويناريإ
 ناتسغادل ةيبونجلا قطانملا ترئثأت زاقوقلا ىلإ مالسإلا

 دقف ضرألا هذهل ةيلبجلا قطانملا ناكس امأ «مالسإلاب

 7و ا وعلا

 رورم دعب مهدئاقع ئلع ةقهاشلا لابجلا ناكس يقبو

 .زاقوقلا ىلإ مالسإلا لوخد نم نورق ةدع

 نرقلا رخاوأ يف ناتسغادل ةمهملا عئاقولا نمو

 .«يضارألا هذه ئلع نييرزخلا موجه يناثلا يرجهلا

 دنبردو ناستغاد يلاهأ نم ملسم فلأ )١10( لتقمو
 , نور

 يف نيئطاقلا نييزكللا نع ثدحت (يدوعسملا)

 ةكلمم راوج ئلإ دجوت» :لاقو ءزاقوقلا لابج بونج
 (ناريإ) ئّمستو خبق لبجب أدبت ىرخأ ةكلمم ناورش

 رطيسي (777) ماع يف نالا (ناريإ هاش) اهكلم ئّمسيو

 يه ئرخأ ةكلمم ئلعو ةكلمملا هذه ئلع ناورش هاش

 ةكلمم يه هاش ناورش ةكلمم دامتعا نكل ؛(يناقوم)

 اذه بونج يف نوشيعي دعي ال بعش نويزكللاو .زكل
 ةعاطل نوعضخي ال رافك نييزكللا نم ددع ؛«لبجلا

 نوشيعيو «نييناوودلا مسإ مهيلع قلطيو هاش ناورش

 . '«كلملا نوعيطي الو «ةيلهاج ةايح
 ةنيدملا يأ ءريرسل هفصو لالخ (يدوعسملا)

 وه ريرس كلم َنِإ) :لوقي (دنبرد) برغ لامش ةعقاولا
 ."*”«ةينارصنلا نيديو «هاش ناليف

 )١( :دنبردو ناورش خيرات «يكسرونيم 7794.

 ءاج ةيلبجلا ناتسغاد يف مالسإلا راشتنا نأ بتك فوناخيكاب (؟)

 .54ص :مرا ناتسلك . ةقجالسلا دي ىلع

 .ه 6ص :مرا ناتسلك ()

 5٠١.  98١ص .١ج :بهذلا جورم (4)

 .6١5©ص ءا١ج :بهذلا جورم (5)

 رداصملا نم ةلصاحلا تامولعملا لإ ًادانتساو

 ًاماوقأ نأ لوقلا نكمي ةفلتخملا ةيفارغجلاو ةيخيراتلا

 .كل وأ يزكل ,نالآ « ريرس .ةملايدلا : مهنم نيفلتخم

 دعبو .''”لوغملا دهع ىتح ناتسغاد يف نوشيعي اوناك
 يبهذلا ميخملا بلغت ايسورو ناريإ ىلع لوغملا موجه
 اورسخ (يجوج) دافحاو ءانبأ نكل ءاهلك ايسور ئلع

 عبارلا وأ نماثلا يرجهلا نرقلا يفو ءًائيشف ًائيش مهتردق

 ميخملا اياقب دض ايسور فارشأ ضفتنا يداليملا رشع

 ةيبونجلا قطانملا ىلإ عجارتلل فوغملا رطضاو «يبهذلا

 ةدم دعبو .زاقوقلاو ناتسغاد اهنمض نمو ايسور نم

 ةيموق داز امم ءاهلامشو زاقوقلا ضرأ ىلإ (راتتلا) لخد

 .راثاثو يارغو ةميرك :تاناخف .اهتايموق ىلإ ىرخأ

 ناتسغاد ىف نيينامثعلاو نييوفصلا نيب تاهجاوملا

 هذه مكحت نييلحملا ءارمألا نم تاعومجم ةثالث تناك

 . موصعملا «يمسوألا «لاخمشلا : ىه ضرألا

 دهعلا لئاوأو يراشفألاو يوفصلا دهعلا رداصم يف

 لباقم يف نالمعتسي نييلوأ نيناونع هجاوت يراجاقلا

 لقنو .لاخسم :لثم مهتموكح ةدايس وأ مكاحلا مسإ

 عيمج ءاسؤر مه ساسألا يف لاخمش نأ (دلوتراب»

 ةيادب اورقتسا قومقلا ةازغلاءالؤه . ةيزاغلا قومقلا لئابق

 يف ًايجيردت مهذوفن اوطسب مث «ةيلبجلا يحاونلا يف

 تناكو .نيوزق رحب لحاوس ىتح يبرغلا لامشلا

 يوفصلا دهعلا يفو .مهتموكح زكرم لكشت (وخرت)
 ةريغص اءزج نالكشت ناتيالو ناوريشو ناتسغاد تناك

 ةيساسألا دودحلا دنع عقي «ئربكلا ناتسغاد ضرأ نم

 .ناريإل

 نعغ ًاريرقت يوفصلا دهعلا يف دعأ (ويرولفرب)
 اهنمو ءزاقوقلا نم ةفلتخملا يحاونلا ىلإ هرفس
 كلملا نبا مسإ وه لاخمشلا# :لوقي .ناتسغاد
 نونطقي يذلا راقتلا نم ةعامج مه كزللاو «يكزللا

 )١( مرا ناتسلك : ص١4 16.



 (وكسل) نأ لاقيو «ناتسغاد لابج نم رخآلا بناجلا

 كلم نأل كلذ ءمهنم ناك يدنلوب كلم نبا لوأ
 لاخمش حمسف «لاخمشل لاملا عفد نع فقوت ناريإ

 فيقوتو ؛«ةيناريإلا لفاوقلا ىلع اوريغي نأ كنزلل
 فقوتتو لاخمشل ةيميلقإلا هايملا لخدت يتلا مهنفس

 ةموكح زكرمو .اهبهنو نيوزق رحب لحاوس دنع
 نيبو اهنيب طلخلا يغبني الو (وكرت) يه لاخمش

 انهيف هدينقي :ىقلا (يسكرتشلا) ىف ةعقاولا (يكرت)

 .«ةيركسع دعاوق ةرصايقلا

 ئلع نييوفصلاو نييئامثعلا نيب ةسفانملا لالخو

 يف نينطاقلا كزللا ئلع اولوتسا اهلك زاقوقلاو ناتسغاد

 نع ةجراخ تقب ناتسغاد لابج نكل ؛ًاتقؤم باضهلا

 لداع) ماق ةيوفصلا ةلودلا طوقس نابإو ءمهترطيس

 عيجشتب (وخرت قومق يزاغ)و (لاخمش ناخ يارغ

 امهنم ًءادع هب قاحتلإلاو ناريإ ةمجاهم ئلع (رتيب)

 هشيج هجو امدنع (ريبكلا رتيب) نكل .يوفصلا طالبلل
 ةيلبجلا قطانملا ئلع ءاليتسإلا لواحو ؛ناريإ وحن
 ةرطيسلا نم نكمتي مل ةيلصألا ناتسغاد وأ ناتسغادل

 ههيجوت ءارج ةريثكلا رئاسخلا دبكت لب ءاهيلع

 هموجه لشفو ايسور ئلإ ليلقب هتدوع دعبو «شويجلل
 لداع) قحسب (رتيب) ماق ءزاقوملاو ناتسغاد ىلع

 ءرصيقلا عم يئدبملا هداحتا مغر لاخمشف .(يارغ

 «ناتسغاد ىف بيلصلا ةعلق دوجو م اطخاس ناك هنكل

 كلذ هم «ةيمالسإلا هتديقعل ًافلاخم كلذ ري هنأل

 اذه هكرحت قحسب سورلا ماقف ء(رتيب) دض مايقلل

 .ناتسغاد يف لاخمشلا مكح طاقسإو «هئافلح كرحتو

 لئابقلاو لفازقلا ده كزللا اهذلمت ىغلا تامجيلاو
 ًاضيأ (هاش ردان) تعفد ناتسغادب ةلطيفعلا ندملاو

 (راشفأ ناخ ميهاربإ) لتق دقو .مهقحس يف ريكفتلل

 كزللا تامجه ىلع ءاضقلل هيعس لالخ (ردان) وخأ

 هجو هيخأ لتقمب (ردان) ملع امدنعو . كلت مهتاءادتعاو

 قيقحت نم هرودب لشف هنكل ,ناتسغاد وحن هشيج
 (يناثلا نيرتاك) ررقو .ةقهاش ةيلبج ضارأ اهنأل هفادهأ

 تاءادتعا نم ذختاو ءزاقوقلا ةمجاهمل هشويج عفد

 قيوم

 ةرصايقلا لخدتل ةذيج ةعيرذ نييجروجلا ىلع (كرزللا)

 .ًاضيأ لشفلاب تءاب كلت هتلواحم نكل .ناتسغاد يف

 لكل سورلا لالتحا مغرو ةيلاتلا ماوعألا لالخو

 نمكرتو ناتسلك) يتدهاعم عيقوت مث ءزاقوقلا ةقطنم

 ناتسغاد لابج ناكس عاضخال ًاريثك اوعس دقف (ياش

 مرج ديدحت يف ةيهقف ةيقيبطت ةسارد

 صاصقلاو انزلا

 يئوكوم يلع جاحلل

 :امه نيلصف نم باتكلا اذه لكشتي

 يف هقفلاو مرجلا ديدحتو ةيلمعلا ةرظنلا)و (انزلا مرج

 : نيثحبم :مضي لوألا زصفلا

 سسأ) هناونعو .«تالاقم ثالث هيفو لوألا ثحبملا

 ءازجو مرجلا ديدحت : لوانتيو (انزلا مرج ديدحت راثآو

 «مالسإلا يف ةيسنجلا مئارجلل ةيئانجلا ةسايسلا ءانزلا

 .انزلا مئارج ديدحت تاهاجتاو براجتو رداصم

 ديدحت تايرظنو ثوحب) هناونع يناثلا ثحبملا

 تايرظن لوح :ًاضيأ تالاقم ةثالث هيفو (انزلا يف مرجلا

 تايرظن ءانزلا يف مرجلا ديدحت ثوحب ءمرجلا ديدحت

 .ناثحيم اهيفو يناثلا لصفلا

 وحن مرجلا ديدحت تاهاجتا) ناونعب لوألا ثحبملا

 «مادعإلاو ةيئازجلا سرادملا :نيتلاقم هيقو (مالعإلا

 .هعدرو لتفلا مرج عوقو عنم يف مادعإلا رود

 اهراثأو صاصقلا ةازاجم) ناونعب يناثلا ثحبملا

 عضو سسأ :نيتلاقم هيفو (ةيمالسإلا قوقحلا يف

 صاصقلا ةازاجم راثأ .ءصاصقلا ةازاجم

 انزلا مئارج ةسارد نإ) :باتكلا ةمدقم يف ءاجو
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 ساسأ حيضوت ئلإ يدؤي ةيمالسإلا ةيئازجلا قوقحلا
 جئاتن نيبي هنإ امك «ةيمالسإلا ةيئازجلا قوقحلا رطأو
 هجوتو ةيعامتجإلا مولعلاو مرجلا ديدحت تارظنو

 ةيسنجلا مئارجلا عم لماعتلا يف ةيئانجلا ةسايسلا

 ةيئازجلا قوقحلا ةرظن رطأو لوصألا ليلحت نإ .لتقلاو

 «ةيئانجلا ةسايسلل صقان ريغو لماك لماعتك ةيمالسإلا
 ىلإ اهترظنل يلومشلاو ماعلا لكشلاو نيزاوملا كلذكو
 اذه فادهأ نم دعت ةيسنجلا مئارجلاو ثداوحلا

 هحيضوت ىلإ باتكلا اذه يف ائنيعس دقو «؛ثحبلا

 ثحابملا ليلحتو ةساردب ا .هتاعبت ضارعتساو

 ةمكاحلا راثآلاو مرجلا ديدحت ةياوز نم لتقلاب ةقلعتملا

 متامك ءزجومو ماع راطإ يف مادعإلا ةازاجم ىلع
 هتسارد يف يئاضقلا زاهجلا لماعت بولسأ ضارعتسا

 ةساردل روحمك ء«لتقلاو انزلا مئارج عوقو عنم ىوتسمل

 . اةرصتخم

 ةياردلا

 املو «فراعملا ةرئاد ءازجأ يف ةياردلا يف مالكلا رم

 . اكاردتسا هانركذ ةيمهأ نم ثحبلا اذهل

 هنأل  هقفلا ملع وه ةيمالسإلا مولعلا مهأ نإ

 نيفلكملا لاعفأ عيمج يف ةيعرشلا ماكحألا نايبل لفكتي

 نم اهريغو تاعاقيإو دوقع نم تالماعمو تادابع نم

 هجاتحي امم .ثيراومو اياصوو دودحو ةحابذو ديص

 اذهو ءهترخآو هايند ىف هداعمو هشاعم رمأ ىف ناسنإلا

 نع هرازلا كيدكلا نوردحواب امن ةفكوعلا هلعلا
 دقو  ثيدحلا ةفرعم ىلع فقوتم وهف موصعملا

 ردصلا يف ةيعاولا بولقلا يوذ نم ةريبك ةفئاط تدصت

 ال نيذلا نيموصعملا هلهأ نم ثيدحلا ذخأل يمالسإلا

 يعرشلا مكحلا نايب يف هابتشالا الو أطخلا مهيلإ قرطتي

 دشت اهنامزأ فالتخا ىلع ةيعاولا ةفئاطلا هذه تناكف

 .هلهأ نم ثيدحلا ذخأل ةديعبلا ةنكمألا نم لاحرلا

 دنع ساطرقلاو رباحملا نولمحي مهنم ريثكلا ناكف

 ابتك هنع باوجلا اوتبثيل لوؤسملا موصعملا مامأ مهلوثم

 ظفل ةيدأت يف مهيلإ هابتشالاو نايسنلا قرطت نم ارذح

 ةياردلا

 مهتمئأ نع ثيدحلا نم هنوذخأي ام ناكف «ثيدحلا

 فرتعا امك مهتمثأ نع مهريغ هذخأي ام فاعضأ يواسي

 . مهنم ريثكلا هب

 (قداصلا رفعج) مامإلا نمزلا ةرخفمل ناكو

 :لاق اشولا نسحلا نعف ثيدحلا ىف ةعساو ةسردم

 1 كلا همس يشر داو هك عم نور قكودا

 .دمحم نب رفعج ينثدح لوقي لك خيش ةئامعست

 ىلع ديزي ثيدحلا هنع اوذخأ نيذلا ءاصحإ ناكو

 وهدحاو وار نع تبث دقو .وار فالآ ةعبرألا

 يقال عر قداملا يهمل هنأ - كلمت قب نابا

 ةعبرألا اهذخأ يتلا ثيداحألا تنود دقو ثيدح فلأ

 ةئامعبرأل لصأ ةئامعبرأ يف تعمجو .وار فالآ

 . ةئامعبرألا لوصألا اهومسو فنصم

 ةمئألا ضعب ىلع لوصألا هذه نم ةلمج ضرعو

 نمز رورم دعب .اهيفلؤم ىلعو اهيلع اونثأف نيموصعملا
 عايضلل ًاضرعم ةئامعبرألا لوصألا هذه نم ةلمج داع

 ماظعلا لحاطفلا نم ةعامج ممه كلذ راثأف فلتلاو

 كلت نم هيلع لوصحلا مهنكمأ ام نيودتو عمجب مايقلل

 ناك ةمخض تاعوسوم ثيدحلا ىف تءاجف لوصألا

 اهيلعو رادملا ىه تناك لاو ةسيرالا تتكلا عديده

 ْ ْ : يهو دامتعالا

 نب دمحم رفعج يبأ ليلجلا خيشلل :يفاكلا ١

 .ه1 71 ماع ىفوتملا ينيلكلا بوقعي

 سيئر قودصلا خيشلل :هيقفلا هرضحي ال نم - "

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نيثدحملا
 .ه8"١1 ماع ىفوتملا

 خيشللامهو :راصبتسالاو «بيذهتلا-؛و “

 نسحلا نب دمحم رفعج ىيبأ ةفئاطلا سيئر ليلجلا

 .ه475 ماع ىفوتملا يسوطلا

 حاحصلا ةباثمب اندنع ةعبرألا بتكلا هذه تناكف

 نم يوتحي هدحو ىفاكلا باتك ناكو انريغ دنع تسلا

 تيملا ءاطجصلا هيلع رت نا ردك ىلع ةيواحأالا

 ريغو حيحص نيب اثيدح ١71٠١ ىلع يوتحي ناك دقف



 ةياردلا

 اذه ءامدقلا دنع ةمسقم رابخألا نكت ملو .حيحص

 ناك لب ةسمخ وأ ةعبرأ ىلإ اندنع فورعملا ميسقتلا

 نرتقي ام ىلع ًالثم - حيحصلا  قالطإ مهنيب فراعتملا

 نم ريثك يف ًادوجوم نوكي نأك هب قوثولا بجوي امب

 ةيايعلا ىلإ ترق لصأ يف وأ ةئامعبرألا لوصألا
 هنفب ان محملا قلع ريما نيذلا يقع ةقامتلا

 اذه ناك  اهيفلؤم ىلعو اهيلع اونثأف نيموصعملا
 يلحلا ةمالعلا نمز ىلإ رابخألاب لمعلا يف مهنديد

 اذه اثدحأ ناذللا امهف سواط نب دمحأ ديسلا هخيشو

 يلحلا ةمالعلاو رابخألا ميسقت نم ديدجلا حالطصالا

 حيحص اهيف زيمتي دعاوقب هنودو هررق نم لوأ وه

 تيمسو .اهفيعض نع اهنسح نع اهقثوم نع رابخألا
 نمز ىلإو هريغ هلاونم ىلع ىشمو (ةياردلا) ملعب

 نم ةلح اهسبلأو ةعسوتلا نم أئيش اهبسكأف يناثلا ديهشلا

 ملعلا اذه يف اوفلأو اوبتك اميف لضفلا ءالؤهلف لامجلا

 .ديدجلا ليلجلا

 (ةياردلا ملع)
 اذلو كشلاب قوبسملا ملعلا هب ملعلا ءيشلاب ةياردلا

 ملعلا  ًاحالطصا وهو هللا ىرد لاقي الو هللا ملع لاقي

 رثألا يفو - لوصألا ىلإ عورفلا درو ثيدحلا لوصأب

 ملعلا اذهف  هيورت فلأ نم ريخ هيردت ثيدح - دراولا
 ب .هلتم نعو '" .ثيدحلا دنس نع ١ :هيف ثحبي

 نتملاو دنسلا هعوضومو هلقن بادآو 8 .هلمحت ةيفيكو

 هنوك ثيح نم يورملاو ًايوار هنوك ثيح نم يوارلا يأ
 نم هب لمعيل ثيداحألا نم لوبقملا ةفرعم هتياغو ؛ًايورم

 ىلإ ربخلا اومسق دقو هب لمعي الف حرطيل لوبقملا ريغ
 .تاماسقلا ةدع

 موصعملا ربخك هسفنب قدصلا مولعم ىلإ :ًالوأ

 نيرمألا لمتحمو عاضولا ربخك هسفنب بذكلا مولعمو
 . سانلا رثكأ رابخأك

 ىلإ داحآلاو داحآو رتاوتم ىلإ هومسق :ًايناث

 ةعامج هب ربخأ ام  رتاوتملاف - زيزعو بيرغو ضيفتسم

 عا

 ملعلا ديفي وهو .بذكلا ىلع مهؤطاوت عنتمي ثيحب

 الو ةثالث نم ديزأب هناور ترثك ام ضيفتسملاو هسفنب

 وهف ألإو بذكلا ىلع مهئطاوت عانتما دح ىلإ لصت
 .اذكهو دحاو نع دحاو هتياورب بيرغلاو . رئاوتملا

 .اذكهو نينثا نع نينثا نم لقأ هيوري ال ام زيزعلاو

 ماسقأو .ةيلصأ ماسقأ نيعون ىلإ هومسق :ًاثلاث

 يهر .ةيلصألا ماسقألا اّمأ تاماسقنالا مهأ اذهو ةيعرف

 «نسحلا «ءحيحصلا . ةسمخ يهف ماقملا يف ةدمعلا

 ةقباسلا ةعبرألا نم لكلو .فيعضلا «يوقلا «قئوملا

 ام وهف  حيحصلا امأ ىندأو طسوأو ىلعأ بتارم ةثالث

 امهو ةقاثولاو ةلادعلاب نيحودممو نييمامإ هتاور ناك

 هتاور ناك ام وهف - نسحلا اًمأو حدملا عاونأ ىلعأ

 ةلادعلا نم لقأ هب دتعم حدمب نيحودمم نييمامإ

 اًمأو - ريخ وأ حلاص وأ هجو وأ نيع وه لثم .ةقاثولاو

 نييمامإ ريغ مهضعب وأ هتاور ناك ام وهف  قثوملا

 . ةقاثولاب نيحودمم مهنكلو

 ريغ مهضعب وأ هتاور ناك ام وهف  يوقلا اَمأو

 ًاحودقم مهضعب وأ هتاور ناك ام وهف - فيعضلا اًمأو

 ةمرحم ريغ وأ عضولاو قسفلاك ةمرحم ةهجب اَمِإ مهيف
 ماسقألا هذهف .هيوري امل طباض ريغو ظفاح ريغ هنوكك

 نيعون ىلعف ةيعرفلا ماسقألا اًمأو  ةدمعلا يه ةسمخلا
 اهاهنأ دقف ةكرتشملا اَّمأ فيعضلاب ةصتخمو ةكرتشم

 كلذ ىلع مهضعب داز لب . رشع ةينامث ىلإ مهضعب
 يهو رخآلا نع دحاو لك اهب زاتمي تازيمم اهل اوركذو
 : ىلي امك

 .عوفرملا (” .لصتملا(؟.دنسملا(١

 .جردملا (9 .درفملا (1 .قلعملا (5 .نعنعملا (5

 :فهسملا (5 © تنيرفلا 8 روينا" 6
 .ردانلاو ذاشلا (١؟ .لزانلاو ىلاعلا ١(

 :فيدسبلا ١ يرعلا 6 سلسسلا 5#
 .ًاظفل بيرغلا ١7( .خوسنملاو خسانلا ١

 .لربقملا (6
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 نم لك يف ءيجت يتلا ةكرتشملا ماسقألا يه هذهف

 اًمأو - فيعضلاو يوقلاو قوثوملاو نسحلاو حيحصلا

 ال ةينامث يهف طقف فيعضلاب ةصتخملا ةيعرفلا ماسقألا

 :يهو ريغ

 .لسرملا (" .عوطقملا (5؟ .فوقوملا(١

 .برطضصملا (5 .سلدملا (5 .لتعملا (:

 يف الإ يتأت ال هذهو .عوضوملا (8 .بولقملا (
 : يه ًاطورش ةياورلا لوبقل طرتشاو . فيعضلا

 دنع هغولب (؟ .هتياور لاح يوارلا مالسإ ١(

 ربخ دنع تبشثتلل هتلادعو .ليق  هلقع (* .اهئادا

 ملو- هناميإو .ًاظفاح هنوك يأ هطبضو .قسافلا

 ةيبرعلاو هقفلاب ملعلا الو ةيرحلا الو ةروكذلا اوطرتشي

 الو .قساف هنأل عدتبملا ةياور لبقت الو رصبلا الو

 اذإ فيعضلا ةياورب اولمعيو هبهذم ةرصنل رفكلا لحتسم

 .فلاخملا ةياور ىتح لب ةرهشلاب تربجنا

 ةضافتسالاب وأ نيلدع صيصنتب اّمإ ةلادعلا فرعتو

 ركذ ريغ نم لوبقم ليدعتلاو لدعلاب وأ ةرشابملاب وأ
 لوفب تبثيو .ببسلا نايبب ألإ لبقي ال حرجلاو .ببسلا
 وأ ةجح وأ ةقث وأ لدع وه .هظافلأو  دحاولا لدعلا

 - ثيدحلا لمحت اًمأو - ثيدحلا حلاص وأ .ليلج خيش

 هادأ اذإ ًارفاك هلمحت حصي لب مالسإلا هيف طرتشي الف

 هادأ اذإ ًازيمم ًايبص هلمحت حصي لب غولبلا الو  ًاملسم

 ظفللا طرتشي الو هنع يورملا نم رغصأ هنوك الو غلاب

 .مهنم ةياورلاو - ىنعملاب هؤادأ حصي لب

 هتثعب دعب #8 يبنلا يقل نم وهو :يباحصلا ١(

 ًايباحص هنوك فرعُيو مالسإلا ىلع تامو نمؤم وهو

 يفوتو  ةقث رابخألاو ةرهشلاو ةضافتسالاو رتاوتلاب

 هلت يلع مهلوأو يباحص فلأ ١١4 نع 8 يبنلا

 .ه١١٠١ ماع ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ مهرخآو

 تامو نمؤم وهو ًايباحص يقل نم وهو : يعباتلا (؟

 . مالسإلا ىلع

 ةيلهاجلا كردأ نم وهو ءارلا حتفب : مرضخملا (*

 مأ يشاجنلاك هّقِيَو يبنلا نمز يف ملسأ ءاوس مالسإلاو

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 مهنم  ًأسفن نيرشع نومرضخملا غلب دقو هدعب

 . 32 يلع ابحاص سيق نب فنحالاو ةلفغ نب ديوس

 ءاوس رثكأ وأ ةعستلا ىلإ لصت دق ءابآلا نع ةاورلاو

 ةياوركف نيموصعملا اّمأ مهريغ يف وأ نيموصعملا يف

 نسحلا اهاور دقف هللا ىف ضغبلاو هللا ىف بحلا

 هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع ةلككت يركسعلا

 نائملا ناتحلا ىنعم ةياوركف مهريغ يف اًمأو ةهئكقت بلاط

 هيبأ نع هيبأ نع زيزعلا دبع نب باهولا دبع اهاور دّمف

 نع هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع
 ربخلا سيل ةياور هلثمو ةيئكظ يلع نع هيبأ نع هيبأ

 نب يلع نب نيسحلا اهاور يتلا كو يبنلا نع نايعلاك

  ديبع نب رفعج نب نيسحلا نب نسحلا نب يلع
 .رخآلا نع دحاولا

 رطم يدهم خيشلا

 ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو
 فالخلا رهاوظ يف قافولا قئاقح

 نلت نيس وكلا ةيكاسلا:يديدت ةقرودد

 ىقتلملا ىلإ 57 /ه5907١ ماع فيص ظوفحم

 ناسملت ةئيدم يف يمالسإلا ركفلل رشع سداسلا

 ةّنسلا ةسارد يف ةّيسنم بناوج» ناونعب يهو ؛رئازجلاب

 تبتك ةريثك تافلؤمل ةمتتلا ةباثمب اهلعج دقو ««ةيوبنلا
 رداصملاو ؛هيف نيفلؤملاو ثيدحلا ءاملعب فيرعتلل

 . ةّثيدحلا لوصألاو

 امهو ةرفاولا بتكلا هذه نم نيجذومن راتخا دقو

 رفعج نب دمحم ديسلل (ةفرطتسملا ةلاسرلا) باتك

 سرهف)و 2م19717 /ه11565 ةنس ىفوتُمملا يناتكلا

 ينسحلا يحلا دبع دمحم ديسلل (تابثألاو سراهفلا

 /ه11745 ةنس ىفوتُملا ىبرغملا ثّدحُملا ,ءىسيردألا

 ْ ا



 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 مل يذلا غارفلا دس دصقي ظوفحم روتكدلا ناكو

 ملع خيرات ةسارد يف تافلؤملا هذه مالقأ هيلع رفوتن

 ؛ةّيثيدحلا رداصملاب فيرعتلاو ءيمامإلا ثيدحلا

 . ةيمامإلا ةعيشلا دنع لوصألاو

 ةموظنم ليكشت ىلإ ىعسي هسفن تقولا يف ناكو

 نيب تافالتخالا ةمزأ لحل ًالخدم نوكت ةيديحوت

 ملع قيرط نع نكلو ةيمالسإلا قرفلاو بهاذملا
 .ةّرملا هذه ةزاجإلا لمحتو .ثيدحلا

 قارعلا ءاملع رهشأ نم ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 «خيراتلا يف َبَّنَك .يعوسوم فلؤم «نيرصاعملا
 هلو «نراقملا ةغللا هقفو ءةغللاو .باسنألاو .ءبدألاو

 نيب ثيدحلا لقن ةزاجإو ةياورلا ملع يف ةرادصلا

 نم ريثك يف تاحرتقمو ًءارآ هل َّنأ امك هرصعلا يثّدحم
 طخلا ع هئارآك ةماعلا ةفاقثلا نوؤشب ةقلعتملا لئاسملا

 ظافلألا ةراشإو .مدقأ يبرع طخ نم قتشم هّنأو «يبرعلا

 ضورعلا رود لوح هيأرو ءاهيناعمو اهتلالالد مدق ىلإ
 نأ امك «ةيقرشلا بادآلا يف ضورعلا روهظ يف يبرعلا

 ملعو .؛ةيمالسإلا ميواقتلا يف ةربّتْعُم تاظحالم هل

 .نراقُملا ةغللا هقفو «كلفلا

 نبا يلع خيشلا نبإ وه ظوفحم نيسح روتكدلاو
 نب نيسح خيشلا نب ىسوم خيشلا نب داوج دمحم خيشلا
 .يدسألا يحاشولا ظوفحم لآ دمحم نب يلع

 نب حاشو نب ظوفحم نيدلا سمش ىلإ هبسن يهتني
 زعلا يبأ تيب نم م١19١ /ه٠579 ةنس ىفوتُملا دمحم

 . "”ىّلحلا يدسألا

 ةداس نمو .ءاهقفلا رباكأو .ءاملعلا نايعأ نم ظوفحم ناك )١(

 ىوتفلا ةمئأو ءءارعشلا نم وهو .هرصع يف قارعلاب برعلا

 عباسلا نرقلا يف ضورعلاو وحنلاو ةغللاو مالكلاو سيردتلاو

 .يرجهلا

 لئاوأ ةفوكلا ىلإ اهنم عرف رجاهو .زاجحلا ةرسألا تنطق

 نرقلا رخاوأ ةّلحلا ةنيدمب ٌرقتساو .ةرجهلل لوألا نرقلا
 ةرسألا تلقتنا مث ؛يداليملا رشع يداحلا /يرجهلا سماخلا

 يداليملا رشع يناثلا /يرجهلا نماثلا نرقلا فصتنم نانبل ىلإ
 دقو : كلادسوي ةلحلا' ىلع تارط يتلا ةيسايسلا تاريغتملل ًاعبت

 تدوخ

 ةنس لاّوش ١" نينثالا موي ةيمظاكلاب دلو

 سرادم يف ملعتو .م71 رايأ " قفاوملا ءه٠ 4

 ةيلاعلا نيملعملا رادب جّرخت مث .دادغبو ةيمظاكلا

 فيص ةيبرعلا ةغللا يف بادالا سناسيل لصحو «دادغبب

 لان دقو .زايتمالا ةجردب مم /ها15ا/ ةنس

 «(نراقملا بدألا) ةيقرشلا بادآلا ىف ةلودلا هاروتكد

 .ما0 هاا هن كير

 وهو ةوبألا لظ مرحو .لفط وهو ءهّدلاو يفوُت
 هتئِشنتب ىنتعاو ظوفحم دمحم هّمع هاعر دقو . يبص

 ةسردملا هّمع ةبتكمو ؛هتيب لهأو هم تناكو ؛هتيبرتو

 تناك امك .ثارتلا ىلع علطاو ءاهنم مّلعت يتلا ىلوألا
 ءاملعلا ةبحصو .بدألا مساومو ملعلا سلاجمل

 قيرط ىلإ ههاجتاو .هتأشن يف غلابلا رثألا ةيمظاكلاب

 .ثارتلاب علولاو ,بدألاو قيقحتلاو ملعلا

 .ةثيدحلاو ةميدقلا نيتساردلا ظوفحم روتكدلا عمج

 «هتيب يف ةفاقثلاو بدألاو خيراتلا لوصأ ىلع َعلطأو

 قطنملا تامدقم أرقو ؛هترسأ لضافأ ىلع ذملتتو

 بتك نم ايش ٌعلاطو ؛هلهأ نم ءاملعلا ىلع لوصألاو

 مولعو ءديوجتلاو ريسفتلاو ةغالبلاو ةغللاو بدألا

 «ةفسلفلاو «ةيبرعلاو ءهقفلاو «ثيدحلا مولعو ءنآرقلا

 «بادآلاو .قالخألاو .ءبطلاو .كلفلاو باسحلاو

 نئازخ يف ةثيدحلاو ةميدقلا فراعملاو ؛مولعلا ضعبو

 .هبراقأو ءهّمعو .هدلاو

 ةءارقو .اعامسو :ًاجيبدتو ًةزاجإ ثيدحلا ىورو

 يلاوح قارعلا ىلإ ظوفحم نيسح خيشلا ىلعألا مهدج عجر

 ةلحم ىهو لتلا ةلحم نكسو مااا /ها+ ةنس

 .دادغب ىلامش ةيمظاكلاب فارشألاو «ةداسلاو ؛ءاملعلا

 . ةداهزلاب فورعملا هرصع يدهتجم نم نيسح خيشلا ناكو

 هلاصخ اوورو .هلئاضفو ءهبقانم هورصاعم لقانت دقو

 . هتاماركو

 يدرولا لآ ةداسلا ىلإ َّمألا ةهج نم ظوفحم روتكدلا عجريو

 يلع نب ديز نب نيسحلا ىلإ مهبسنب نوعجري نيذلا نييدادغبلا



 قال

 تفانأ نيئّدحملا خياشمو لالا امل طابعا نع

 ىورد .برغملاو قرشملا يف نيعبسلا ىلع مهثدع
 خيش امّيسالو ؛ةزاجإلاو ةءارقلا ةخيشم نم مصاع ةءارق

 . لصوملاب ءاُلا
 ةنس دادغبب ةيلاعلا نيملعملا راد ىف ًاسردم َنّيمع

 ةزازؤ: ف ةيبرعلا علت ايضاصتخا [هلكمو .ما65
 ةيلك ىلإ لقتنا مث م149١ /ه117/8 ىتح فراعملا

 .دادغب ةعماجي بادآلا

 ةيقرشلا ةيلكلا ىف اهبادآو ةيبرعلا ةغللا سّردو

 ةيبم نكح م0316 عا ةنس ذنم عروس رطب ةعباجت
 ذاتسأ بقل ىلع زاحو .م1977 ه7

 هعّفو يذلا ريدقتلا روشنم َحنُم امك ءنيقرشتسملا

 . ةيبرعلا ةغللا مسق يف نوسّردملاو ةذتاسألا

 بادآلا ةيلك يف ةيقرشلا تاساردلا مسق ٌسّسأ

 ةنس ىتح هسأرو م1115 ه4 ةنس دادغب ةعماجب

 ةيقرشلا تاساردلل ًاذاتسأ يقب مث .م1917 /ه1

 .دادغب ةعماج يف

 «ةلاسرو «باتك نيب رثأ ةئامعبرأ نم رثكأ رشن

 يف ًاقيقحتو ًافيلأت «ٌصنو ؛ةلاقمو .ءثحبو ؛ةساردو
 ةفرعملاو ةفاقثلاو ةغللاو بدألاو ملعلا لوقح فلتخم

 رداصملا يف هنع لوقنلا تائم ىلإ افاضم نفلاو

 هلو .تاعوسوملاو تاساردلاو ثاحبألاو عجارملاو

 هقيقحتو ىمالسإلاو ىبرعلا ثارتلا ةمدخ ىف

 ىلع فيني 7 هرشنو ةنابحإز هتسرهفو هب فيودعلاو
 . رثأ نيتئام

 فلتخم ىف ةيئارتلا تاساردلا نم ديدعلا ٌرجنأ دقو

 «كلفلا «ةرامعلا .ةيمألا وحم :اهنم «ءتاعوضوملا

 ؛ءايميكلا ءبطلا ؛ةعارزلا «ميلعتلا ءلفطلا «ميوقتلا

 سيياقملاو ريداقملاو نازوألا ءدوقنلا ءرهاوجلا

 قئاثولا ملع «تايبّرّعملاو تاحلطصملاو .ليياكملاو

 «ةأرملا «قالخألا ؛ةبتكملا .مولعلا ميسقت .طخلاو

 نطولا جراخ ةيبرعلاو برعلاو «رولكلوفلا .ءبرحلا
 . يبرعلا

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 ملع طباوض م1976 /ه1746 ةنس عمج امك

 هتاحلطصمو «هلئاسمو .هدعاوقو «تاطوطخملا

 :تاطوطختلا تاهل طرعم فلاو: تةتاني زو
 . ةيبرعلا ةبتكملا تاحلطصمو

 ةيرظن) ٌمضو م1981 /ه401١ةنس يفو

 «يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا ليصأت يف ؛(ليصأتلا

 قيبطتلل (ليصأتلا ةرئاد) ركتباو ءيجهنم بولسأب

 . حاضيالاو

 :م1908 /ه598١ ةنس (ةلهألا ةرئاد) ّركتيإ

 رشع سماخلا نرقلا ميوقت)و «(ميوقتلا ةرئاد)و

 راودألا لودج)و م1917/4/ه1144 ةنس يف (ٌيرجهلا

 .م1974 ةنس يف (ةيرجه ةئنس فالآ ةتسل سئابكلاو

 نرقلا ىف رشع ىنثالا روهشلا لئاوأ) راكتباب اهفدرأو

 ْ ش .م١198 ةنس يف (رشع سماخلا

 ةيبرعلا ةساردلل ةّيقرشلا رداصملا عبتت دقو

 مجارتلاب متهاو اهب فّرعو ءاهلّلحو اهفئصو اهاصحأو
 ةغللا رثأ سردو .ةعئاضلا ةيبرعلا تافلؤملا نع ةيقابلا

 ةيقيرفألا تاغللا ضعبو «ةيقرشلا تاغللا ىف ةيبرعلا

 بدألاو ةيبرعلاو برعلا لضف ىصقتساو , ةيبوردألاو
 تاغللا امّيسالو ةيقرشلا بوعشلاو تاغللا ىلع يبرعلا

 ةيبرعلا ظافلألا ةبسن َّنأ نّيبو .ةفورعملا ةيسيئرلا ةعبرألا

 ةيكيجاتلا ةغللا يفو ؛(/11,989) يه ةيودرألا ةغللا يف

 ةغللا ىفو «(/49,ا1/0) ةيكرتلا ةغللا ىفو (1/ 4 9

 ْ . رت ةيسرافلا

 جاتن نم ةيقابلا راثآلا يف ةيبرعلا ظافلألا ىصحأو

 تاغللا يفافلؤمو ابتاك (١1١)و ءارعاش ()

 (/055؟) ًانايحأ غلبت يهو . ةيوئملا اهبسن دححوو «ةيقرشلا

 .رثتلا نم (/١17)و ءرعشلا نم
 «(تاودألاو تالآلا مجعم) اهنم مجاعم ةّدع فل

 ء(دادضألا مجعم)و .(زومرلاو تامالعلا مجعم)و

 مجعم)و ؛(دوقنلا تاحلطصم)و «(ناولألا مجعم)و

 . (ثارتلا سوماق)و ««تافدارتملا



 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم ىلع نيسح روتكدلا

 ممجو .ةروهشملا ةعستلا ندملا امّيسال ةمهملا

 اهبّنرو ةيبرعلا عجارملا يف اهضعبب ةقّلعتملا صوصنلا

 عبس يف تعبط دقو .رداصملاو نينسلاو نورقلا ىلع

 ةدس ندب (ةسالقلا تانكعلا ةعوسوم) وف :تادكجي

 .ماوكالو ١96

 تازاجإلاو تايفولاو تاقبطلاو مجارتلاب متهاو

 ميوقت) فيلأت حرتقاو . ريهاشملا تايفو طبضو لاجرلاو
 ءابدألاو .ءاملعلا ميركتل م959١ ةنس (نيدلاخلا

 ءايحإو ًاثيدحو ًاميدق مالعألاو ريهاشملاو غباونلاو
 ءايحإ ١10٠١ ةنس ذنم حرتقا دق ناكو .مهراثآو مهاركذ

 ؛«ةيبهذلاو «ةيساملألاو «ةيوئملاو «ةيفلالا ىركذلا

 ندملاو ريهاشملاو مالعألل ةيرشعلاو ؛ةّيضفلاو

 .ثداوحلاو

 رودلا يف ةدحاو ةسيبك ةفاضإ : ةّمهُملا هلامعأ نمو

 ةنس سبك رّرق دقو «سئابكلا راودأ نم نينامثلاو عبارلا

 .هيلإ ةبسن (ةيظوفحملا» ةسيبكلا يهو .ه

 طخلا ةيمدق ىلع ةيبدألا لئالدلا)و :(نراقملا ميوقتلا)و

 سدس طخ وه ئبرعلا طخلا َّنأ َقَّمح دقو .(يبرعلا

 بمهاذملا نيب قافولا) هلو .ًابيرقت ةيقارلا ملاعلا تاغل

 «فالخلا لئاسم يف قافولا لئالد هيف نيب (ةيمالسإلا

 لئاسم نم (/7) ىلع ديزت ال فالخلا ةبسن َّنأ َتبثأو

 ةلاسرلا بتكو .هقفلا لئاسم عومجم نم ال فالخلا

 .م969١ ةنس (ناسنإلا لجأ نم) ةيفسلفلا

 ثارتو «نيملسملا ءاصحإ ةسارد .ًاضيأ هلامعأ نمو

 ميوقتو «بورحلاو عئاقولاو مايألا لجسو .ةسداقملا

 ءاصخحإو «ةافولا ىتح ةدالولا نم (ص)ىبنلا ةايح

 سيياقملا جارختساو ةْنَسلا يف قالخألا ثيداحأ

 ةلاسرو «يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا يف ةيناسنإلا

 بناوجو «صقنلا نم اهتءاربو ةيبرعلا ةغللاو «برعلا
 .ةيوبنلا َةّنُسلا ةسارد يف ةيسنم

 /ها ةنس ةفاقثلا يف (ءانثلا) ماسو لان

 /ه98١١ ةنس (يبهذلا لابقإ ماسو)و م

 نسحأ) ةزئاجب (يدعسو يبنتملا) ُهباتك زافو . م

 ١غغع

 ةعماج ُهَّتَحّشرو ؛م1108١ /ه1١/ا/ ةنس (ماعلا بتك

 . ةيملاعو ةيملع زئاوج ةّدعل بادآلا ةيلكو «دادغب

 تحن دقن تاكييمتملا نت ىيمحملا لمع أديب

 يف ةيملعلا عماجملا ضعب يف ةيبدألا ةنجللاب ًاوضع

 ةيويسآلا ةيعمجلا يفو «م19407 /ه١/111 ةنس قرشلا

 ًاوضع َبْخُنِإ مث .190 4 /ه1173“ ةنس ندنلب ةيكلملا

 /ه19/6١1 ةنس ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم يف ًالسارم

 ةنس ةركيلع يف يدنهلا يملعلا عمجملاو م7

 .م190/ه

 ةينطولا ةنجللاب ةيفاقثلا ةنجللا ىف وضع لوأ وهو

 يرجهلا رشع سماخلا نرقلا علطمب لافتحالل ةيقارعلا

 يمالسإلا سلجملا ءاضعأ نمو (1987-141)

 ةّيئيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو يف نيسسؤملا ىلعألا

 ميوقتلا ةنجل وضعو 21981/ه١140 ةنس دادغبب

 .م1987 /ه5405١ ةنس دٌحوملا يرجهلا

 تارمتؤملا تارشع يف قارعلا لّئمو كراش

 سلاجملاو تاودنلاو .ةيقارشتسالاو ةيملاعلا

 «ةيبدألا تاناجرهملاو «ةيساردلا تاقّلَحلاو «ةيملعلا

 ةنس ذنم ؛ةيبنجألاو ةيبرعلا دالبلاو قارعلاب

 .م19014 /هاا/ا

 هتاساردو

 ١ بيبح نبا «(«ص)ىبنلا تاهّمأ - ١467.

 "  ماوخلا نبال ةسارفلا ةلاسر البغدادي  ١964.

 - يرئازجلا هللا ةمعن ديسلل انيس نبا ةّينيع حرش - '
 ١6.

 ١984.  نيرحبلا بدأ نم بختنملا +

  6ةريس الكلينى  1١90606.

  دابع نب بحاصلل ةلالضلاو ةيادهلا يف ةلاسر 1

 . ١66

 - اشاب لامك نبال قيدنزلا ظفل قيقحت يف ةلاسر

 .951١؟و 2١825
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 .1961  (نادّلجم) - يدعسو يبنتملا - 8

 دمصلا دبع نيسح خيشلل ًاثيدح نوعبرأ - 4

 .1961/  يثراحلا

 ٠ - ثيداحألا نم (عداضرلا ةفيحص النبوية 

 /ا١661. .اةالاو

 ١ انيس نبا ناويد- /1961.

 ١46/8. - سراف نبال برعلا هيقف ايتف

 .1909  يدادغبلا يلوضف 1

  - 4تايقارع الكاظمي  197١.

  6نبا الكوفي  1151١.

 ٌيفصل راودألاو مغنلا ةفرعم يف راودألا باتك 7

 ١1931١. - يومرألا نيدلا

 -هراثآو هتريس يناهفصألا نسحلا نب ةزمح /١ 

17. 

 ريخألا يسابعلا رصعلا يف دادغب جيرخ يدعس -

 ١957

 ةغللا ىف ىناهفصألا نسحلا نب ةزمح ءارآ 4

 0 ١19514.  نادلبلاو خيراتلاو

 ٠ ىقيسوملا مجعم العربية  ١974.

 ًاميدق برعلا نيفلؤملا دنع زومرلاو تاقالعلا ١

 .19314  ًاثيدحو

 .19714  يواطنطلا دايع دمحم خيشلا - 7

 ١9314  ةيكيجاتلا ةغللا ىف ةيبرعلا ةغللا رثأ -7

 ْ .1985١و9508١1و

 نيمرحلا مامإل هقفلا لوصأ يف تاقرولا 4

 ١917١.  ينيوجلا

 1917١.  يبآلا يديربلل قئاقحلاو دودحلا 6

 197١.  يميخلا نبا ناويد راتخم 171

 - (يباتهز . د عم كارتشالاب) ةيسرافلا دعاوق -

1 . 

 .191/؟  ىناودلا نيدلا لالج رعش

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم ىلع نيسح روتكدلا

 .19ا/؟  نيرحبلا ثارت يف ةرظن 4

  3٠مجعم الأضداد  “191.

 ٠١ مجعم رصتخم الأضداد  191/7.

 .191/4 - يناعنصلا - ”؟

 *”  ةغللا ىف ةيبرعلا ةغللا رثأ الفارسية  ١91/4

 .19437و

 .19178  يسيلفتلا شيج راثآ 4

 .181/0  ةيكرتلا ةغللا يف ةيبرعلا ةغللا ريثأت 6

 .191/0  ةيبرعلا عجارملا يف يبارافلا

 لآ رفعج .د عم كارتشالاب) يبارافلا تافلؤم - 6

 1١91/0.  (نيساي

 هتفاقثو ىبارافلا ةايح ىف ةيبرعلا رصانعلا 8

 ١ ْ .1918و ١91/8  هجاتنو

 .19175- تاطوطخملا ملع 9

 ٠ نبال ناوخالا ةقداصم بابويه  1١91/5,

 ١ ةغللا يف ةيبرعلا ةغللا رثأ الأردوية  /191/7.

 _ةيبرعلا تاعوسوملاو فراعملا رئاود- ؛؟

 .1١/ا/

 .91١/ا/  ةيبرعلا ىقيسوملا سوماق 4

 .191/ا/  لابقإ ثارت يف ةرظن - 4

 كارتشالاب) بادآلا ةيلك تاطوطخمم سرهف

 .191/ا/  (دواد معنملا دبع ةليبن ةروتكدلا عم

 .191لال  نيرحبلا ثارت ةسارد رداصم - 1

 .9١ا/8- ىحصفلا نم ةيماعلا بيرقت - 7

 قارشتسالاو فيلأتلاو ثحبلا خيرات يف ةرظن -

 .9١ا4-

 ١94178 - ىسرافلا بدألا ىف ىبنتملا ريثأت - 4

 ْ 0 .9١ال9و

 - هبدأو هثارتو يفاصلا ةايح يف ةقرفتم تارظن -

 . ١19/4

 ١ ىبوبحلا ةريس نم فئارط وأدبه  ١91/8.



 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 ١9178. - يبرعلا بالرطسالا - 7

 ١91/9.  اهتلاصأو اهانغو ةيبرعلا ةغللا ةعس 67“

 .191/4  ةنوتيزلا ىركذ 65

 ١9/8٠. - يبارافلا رثن 0

 198٠١.  قيقحتلا يف جيرختلا 7

 ١198٠١.  تاطوطخملا ملع يف لوصف - ها/

 - ىبرعلا ثارتلا ىف ةيرامعملا تاحلطصملا -

18. 1 1 

 - ىبرعلا ثارتلا ىف ةيقيسوملا تاحلطصملا 8

 ْ 1 .989١"و

 - هجهانمو يبرعلا ثارتلا قيقحت سسأ عورشم

94 1. 

 ١ بوعشلا يف ةيبرعلا ةغللا رثأ الشرقية  ١980١.

 ١985. - ةيبرعلا عجارملا يف ريثألا ءانيأ - 7

 ةغللا ىف ةيبرعلا ةغللا ريثأت رهاظم ةسارد 7

 1 ١9807.  ةيسرافلا

 ١1985.  يبرعلا ثارتلا يف لفطلا 84

 '١9/7.  هطباوضو هلوصاو قيقحتلا دعاوق 6

 '١9485.  ثارتلا رئاخذ قيقحت عورشم 7

 ١9/7.  ثارتلا يف ذاتسالا ةروص 17

 يف يبرعلا ثارتلا خيرات نم ًانرق رشع ةسمخ

 .19487 - نيرحبلا

 6 دع د

 ةمامتهإ ةيفاقثلا ظوفحم روتكدلا دوهج جذامن نمو

 .ةيمالسإلا بهاذملاو قرفلا نيب فالتخالا ةساردب

 نوؤش فلتخم اهيف ّجلاع ةريفو تالاقم ّبتك دقو

 نيب قافتإلاو فالتخإلا ٌصخو «.ةيناسنإلا ةفرعملا

 ربتعُتو .لاجملا اذه ىف اهتّيمهأ اهل تاباتكب بهاذملا

 قافولا قئاقح) ةيمالسإلا بهاذملا نيب قافولا هتلاقم

 ىلإ ةيعاسلا درهجلا ىدحإ (فالخلا رهاوظ ىف

 باحصأ نيب ةّوُهلا مدرو «فالتخإلا اوم نضطيخسشلا

 عع

 ىلإ مهتقاسو «لبُسلا مهب تقّرفت نيذلا دحاولا نيدلا
 . ةعيطقلا

 رداصم نع هبتك امب هتاروصتو هءارآ ٌتبئأ دقو

 ىتلا ةيديحوتلا هتحورطأ ًاحضوم ةيمامإلا دنع ثيدحلا
 ةّمألا ءاملع عمج يف ثيدحلا ملع لالخ نم مهسُن

 لقن ةزاجإو ةياورلا دمتعي جهنم رّوصت ىلع ةيمالسإلا

 .ًادّحّوُمو ًاعماج ًاراطإ ثيدحلا

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا تاهاجتإ

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةلأسم تلغش

 دحاولا نيدلا ءانبأ نيب حالصإلا ىلإ نيعاسلا ناهذأ

 ةيسايسلا مهتاسراممو ةيرظنلا مهتاداهتجا مهتدعبأ نيذلا

 ىلإ ةيعادلا تالواحملا رادقمبف .رخآلا مهضعب نع

 نيرخأتملا وأ نيمدقتملا تافلؤم يف فالتخالاو ةرفُثلا

 نإو «براقتلاو ةفلإلا ٌتالواحم ُتدُجو ءاوس ٌدح ىلع
 مئاقلا براقتلا ىلع موقت اهّنأ الإ ةددعتم ًالاكشأ تذخأ

 ةلواحمب صّخلتي يذلا راوحلاو لدجلا قطنم ىلع
 ةكرتشملا لوصألا عضوو «فالتخالا بابسأ ةسارد

 ىلع فارطألا عمجت جئاتن ىلإ لوصولل قافتإلل
 .اهلوبق

 ىدل تامّلِسُملا نم هذه جئاتنلا نوكت نأ ينعي الو

 امل ةصالخ نوكت ْنأ نكمي امَّنإو ةعزانتملا فارطألا

 .اهّباحصأ اهاري اميسح «تاهاجتالا هذه هيلإ فدهت

 :ةلكاشلا هذه ىلع فّئصُن نأ نكميو

 يفئاطلا لدجلا َّنأ ثيح .يسايسلا هاجتإلا ١

 يجراخلا فالتخالا لا ىلع ساسألاب موقي

 (ةيرظنلا) صوصنلا ريسفت ىلإ دوقي يذلا (عقاولا)
 كانه تسيلو .اهريسفت عقاولا اذه يضتقي امبسح

 ةرادالا يف سفانتلاو ةسايسلا ةلكشم نم ربكأ ةلكشم

 فالتخالاب يفئاطلا لدجلا مزالت دقف .ةطلسلاو

 ةندهلا ةلاحب يفئاطلا حماستلا قفارت امك «يسايسلا

 .رارقلا زكارمو «لودلا نيب ًاصوصخ ةيسايسلا

 ىوتسملا ىلع «هاجتإلا اذه رهاظم ثسكعنا دقو
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 ةنس َلَتُق) يراشفألا هاش ردان ناطلسلا ةردابمب ىمسرلا
 هتلود نيب يسايسلا فالخلا لحل (م140/ه

 فجنلا ةنيدم ىلإ ءوجللاب ةينامثعلا ةلودلاو .«ناريإ
 ةنس ريبك رمتؤم دقعو «ةيعيشلا ملعلا ةمصاع .فرشألا

 نيذلا ةعيشلا ءاملع هيف عمج م1747 /ه7

 نيذلا ةّنّسلا ءاملعو «قارعلا ىلإ هدالب نم مهمدقتسا

 ءرمتؤملا اذه ىف ةمهاسملل ةينامثعلا ةطلسلا مهتحشر

 1 . هحاجنإو

 نورمتؤملا اهل لّصوت يتلا جئاتنلا نع رظنلا ضغبو
 تاردابملا هذه لثم حاجن ققحت رارمتسا مدعو ءالوأ

 نأ قمع كشك ايناذ دخت ةلوادتلا ذه ّنإف::ءةيفسرلا

 ىلع دعاست ىتلا ةحلسألا كتفأ نم وه ىفئاطلا لماعلا

 ىلإ لصوتلل فارطألا ةئبعت ىف ةيفئاطلا تاروسلا ءاكذإ

 ةمظنألا رييغتو مكحلاو دلل يف ةديني هضاق

 . ماكحلاو

 رهظ دقو .يحورلا حماستلا ىلع مئاقلا هاجتالا " 

 قرطلا باحصأ ضعب لواح يتلا ةليكشتلا لالخ نم

 دامتعالاب ةيمالسإلا قرفلا ديحوت اهلالخ نم ةيفوصلا
 يدئاقعلا فينصتلا ىلع ىيلاعتلاو «يحورلا حماستلا ىلع

 . بضعتلا ىلع مئاقلا

 «تيبلا لآل ليملا قرطلا هذه بابرأ طورش نمو

 ًالاثم (ع)بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةّيصخش ذاختاو

 رابتعاب ةثالثلا نيدشارلا ءافلخلا ىلع ًامّدَقُم هب ىذتحُي

 ىلإ ًافاضم ؛هتالالد نوُرَقُي يذلا ريدغلا ثيدح دنس

 .ةيالولاو «ةئارولا «ةفالخلا ؛ةثالثلا قئاقحلل هتيعماج

 «ةباحصلا ىلإ ضّرعتلا هسفن تقولا يف اونادأ امك

 نم لكش ّيأب مهيلع ؤّرجتلاو «مهنم صاقتنإلا وأ
 .داقتنالا لاكشأ

 براقتلا هب دارّيو .راوحلا ىلع مئاقلا هاجنإلا ' 

 رهاظم مهأ نم ربتعي يذلا يصخشلا راوحلا ىلع مئاقلا

 قرفلا نيب يدئاقعلا فالتخالا ىلع مئاقلا عازنلا ةيوست

 .لحنلاو للملاو

 لولح عضول ٌةاعْدَم راوحلا اذه عفاود نوكت ًابلاغو

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 .امهنيب ةكرتشم مساوق ةباثمب يه نافرطلا اهيلع قمت

 يتلا ةّيصخشلا تالسارملا براقتلا اذه رهاظم نمو

 يوارلا ميهاربإ خيشلا وه يدادغب ينس ملاع نيب تراد

 دمحم ديسلا نيبو «م1945١/ه776١1 ةنس ىفوتملا

 ةعيشلا نييناحورلا بابش دحأ يراوزبسلا يدهم
 دعب يأ .م١1973 /ه٠6١ ةنس ًاًباش ناريإب ىفوتُملا

 .دحاو ماع نم لقأب راوحلا اذه رشن

 دعب ةينامكعلا ةلودلا رقهقت راوحلا اذهل رْمَحُملا ناك

 دعب ةيزيلكنإلا تاوقلا ديب ةيمالسإلا نادلبلا طوقس
 نم_هلمجُمب فدهي ناكو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 بمهاذملا نيب ةيفئاطلا تافالخلا ةيوستل ةوعدلا لالخ
 اهردصتو «ةيمالسإلا ةفالخلا ةدوع ىلإ .«_ةيمالسإلا

 . ىرخأ ةّرم مكحلل
 ةلدابتملا لئاسرلا صوصن ضعب يوارلا ّدعأ دقو

 دوهج ةليصح لّئمُت يتلاو ءيراوزبسلا نيبو ؛هنيب

 يف  «راوحلا ةلصاومو ؛«ةبتاكملا نم نيتلماك نيتنس
 ناونعب م١197 /ه149١ ةنس دادغبب هرشن بيتك

 . «؟داحتالا ليبس ىلإ داشرلا يعاد»

 ىلإ ةيعاسلا تاراوحلا نم لئاسرلا هذه ُربتعُتو

 ةداعإو ءاّيخيرات اهلوح عزانتُملا ةيفئاطلا تاعازنلا ةيوست

 .اهنع ثقبنا يتلا صوصنلا ريسفت ةءارق

 ال حوتفم راوح باتك هنأ (داشرلا يعاد) ةّيدجو

 احوتفم بابلا كرتي لب ثادحألل ًايدحاو ًاريسفت ىّئبتي

 تافلؤملا نم هريغ فالخب ءرخآلا يأرلاو يأرلل

 ةيؤر ىلإ عوجرلاب يفئاطلا فالخلا ةيوست ىلإ ةيعادلا

 اهريغ نرد اهتّيقحأ ىلع ناهربلل اهّبحاص دهجي ةدحاو
 مامإلا ةلواحمب كلذ ىّلجتي امك «ىؤرلاو جهانملا نم

 عم هتاحراطم فلأ يذلا نيدلا فرش نيسحلا دبع ديسلا

 /ها1170 :ت) يرشبلا ميلس مامإلا رهزألا خيش

 لّوأ 'تاعجارملا» مساب عبط ريهش باتك يف )57
 تدازو .م55 /ه0١هه ةنساديص ةنيدمب ةّرم

 . نيسمخلا ىلع هّناعبط

 نيب تاعجارملا نأ نيتلواحملا فالتخا يف ببسلاو



 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 ةرطيس لظ ىف تأدب دق تناك يرشبلاو نيدلا فرش

 ءاغ ردم يذلا فرك نةجاهدمع ا ةيتايقملا ةلودلا

 ًاًبصنم ناك نْيَرواحتملا ْمَه َنِإف اذل .م١1912مه89

 تابثإل خيرأتلا ثداوح ةشقانمو «يفئاطلا لدجلا ىلع

 ضرغل ةعاصن نم اهيف يقب امو ءأطخ نم اهب قلع ام

 .اهلوبق وأ اهضفر

 لعف ةذرك تقئبنا دقف داشرلا ىعاد تاحراطم اّمأ

 ٌدحب ةردابملا تناك ناو ةيمالسألا ةفالخلا طوقسل

 . ةتحب ةيصخش اهتاذ

 ةيعوضوملاو حضُنلاب ةلواحملا هذه تزاتما دقو

 جورخلاو ءاهدقنو عاضوألا صيخشت يف ةحارصلاو

 ًاقيرط نوكت ْنأ نكمي نْيَرواحتملا رّوصت يف يه جئاتنب
 . يفئاطلا بصعتلا ىلع ةّينبملا تاعارصلا ءاهنإل

 تافلؤم الدابت دق يراوزبسلاو يوارلا نافرطلا ناكو

 وأ «ةانثو ًاحدم اهيلع امهئاظحالم ايدبأو ءامهنم ْلُك
 ٌبصنت ْنأ ُنكمي ةّماع اياصوب اجرخو .ًاداقتناو ًاحْدَق

 : ةلكاشلا هذه ىلع

 ثادحألا ةءارق ةداعإو .ثراوتملا بصعتلا كرت ١

 .ةدحاو نيع ال نينيعب

 عئاقولا لقن وأ «ةيفئاطلا تالداجملا نع داعتبالا ١

 . رضاحلل بأ يضاملا نوكيل ءرضاحلا ىلإ ةيضاملا

 نيب يفئاطلا ريهشتلا عاونأ نم عون يأ فاقيإ - "

 تاّبحتسملاب قلعتي اميف ًاصوصخ لحنلاو للملاو قرفلا
 لاثم يف امك بهاذملا ضعب دنع ةدراولا تابودنملاو

 ميدهتو ؛ريهاشملاو ةمئألا روبق مدهل نييباهولا ضّرعت

 كرشلا ماظنب لخدي ءزج اهّنأ ةجُحب ةيمالسإلا نكامألا

 . صوصنلا ريسفتل ًاقبط
 لعج مدعو .داقتعالل ةّيصخشلا ةّيرحلا كرت

 كلذو .ىفئاطلا بصعتلا وأ «سفانتلل ًاروحم ةيبهذملا

 نينعاذتملأ هذه اهب تغبطصإ يتلا تاحلطصملا عفرب

 مدع وأ ؛(يباهو ءيديز «يعيش .؛ينُس حلطصمك)

 اذإ اميف فالتخالل ًاعوضوم تاحلطصملا هذه لعج

 . كلذ قيقحت رذعت

 عم

 يتلا ةلواحملا ًاضيأ يصخشلا راوحلا رهاظم نمو

 نيزيكفم نعي عا 4/1511 ةنس نجل كرا
 امه ؛يباهو فقثم يناثلاو يعيش ملاع لوألا نييمالسا

 هللا دبع دمحم روتكدلاو «يكارألا نسحم خيشلا

 هتقلخ يف «ةمامإلا» ثيدح ىرج ثيح .«يرعسملا

 ًارادمو ؛مالسإلا يف يفئاطلا ريظنتلل ًاروحم ىلوألا

 .2)هيفرطلا نيب ةعماج تاكرتشم داجيال

 ةساردو ؛ةحارصلاب تاراوحلا هذه ثزّيمت دقو

 عضول ءوجللا نود رشابم لكشب فالتخالا لئاسم

 . نيهاجتإلا نيب يفلآتلا كارتشالل سسأ

 يدؤي ْنأ نكمي ًاروصت ْخَتنُي مل راوحلا نأ مغرلابو
 فقوتل «ةثراوتملا خيراتلا صوصن ريسفت مسح ىلإ
 راوحل ًالخدم ُدَعُي هنأ الإ ءةمامإلا عوضوم دنع راوحلا
 يمامإلا بهذملاو يباهرلا بهذملا نيب موقي زّيمتم

 ةّيصخش حلاصم وأ ؛ةطلس تالخدتل عضخي ال لكشب
 ةءارق فالتخالا راظنمب هصوصنو خيراتلا ةءارق ىوس

 رصنلا تاهجو ضرعو ءةلماجملل عضخت ال ةيعقاو
 هبلطتي ام ىلإ لوصولا اهلالخ نم نكمي ةّيضرأ داجيال

 . جئاتن نم ثحبلا

 امهلئاسرب نارواحتملا اهنع رّبع يتلا عفاودلا اَمأ

 ركفلا هاجت ةّيدام تايذحت دوجو ىلع تّبصنا دقف

 ةلحرم يف ًالماش ًايملاع ًاركف هاربتعا ثيح يمالسإلا

 تاهاجتإلا عيمج يف ملاعلا اهب رخزي يتلا ماعلا روطتلا

 ؛يمالسإلا عقاولاب ضوهنلا ةيناكمإ ىلإ لوصولل

 عيمج ىلع ةيلمعلاو ةيرظنلا هتادرفم ديدجتب هريوطتو
 .ةدعصألا

 نيب بيرقتلا راد) جذومن لاثمأ ىرخألا جذامنلا اّمأ

 ةنس ةرهاقلاب اهسّسأ يتلا (ةيمالسإلا بهاذملا

 يف راوح# ناونعي م١٠٠٠ ماع توريبب ىلوألا ةقلحلا تردص )١(

 يكارألا نسحم خيشلا نيب يركفلا راوحلا صن - ةمامإلا

 . ؟يرعسملا هللا دبع دمحم روتكدلاو



 ١غ

 :ت) يمقلا يقت دمحم خيشلا م1117ه7

 اهيلع ملاست ةلواحم تناك نإو يهف م940١ مه٠

 نكمي اهّنأ الإ باجعالاو رابكإلاب بهاذملا ءاملع بلغأ
 قلعتت ةّيسايس تادارإل ةعضاخلا جذامنلا نم ّدَعُت نأ

 هيجوت ةرورضو «كاذموي ةلحرملا اهترّرق يتلا عاضوألاب

 عضاخلا ينمزلا اهريس قفاوُي امب ةيفئاطلا ثادحألا

 . تاريغتملل

 ةلاسر» مساب ةَّلجم بيرفتلا ةعامج تردصأ دقو

 /ه158١ ةنساهنم لوألا ددعلا ردص «مالسالا

 /ه191١ ةنس ناضمر رهش يف تفقوتو م4

 بداب ىنتعا اددع نوتس ردص امدعب م1517 ربوتكا

 . بهاذملا نيب بيرقتلا

 قراوفلا لالغتسا مدع ةعامجلا فده ناكو

 .مهفوفص قش يف نيملسملا نيب فالتخالاو «ةيبهذملا

 نيب بيرقتلا ىلإ مهتوعد تناك امك ءرحانتلاب مهفاعضإو
 ىلإ يعسلا مدعو «مهنيب تاكرتشملا ةءارق يف بهاذملا

 ىرخأ ةرابعب يهف ؛ضعب باسح ىلع اهضعب ءاغلإ
 مدعو :هبهذم ىلع لك نيملسملا ءاقبإ ىلإ ىعست
 .دحاو بهذم ىلع مهعمج

 .ثيدحلا ةياور ةزاجإ ىلع مئاقلا هاحتالا  :؛

 روتكدلا اهقلؤم اهعضو يتلا ةساردلا هذه هنع فشكتو

 .اهل رظنو ,ظوفحم يلع نيسح

 ديناسملا ةياورو «ثيدحلا لمحتب ةزاجإلا ربتعُت
 «تاروثأملا ظفح ىف ةدمتعملا لئاسولا نم «بتكلاو

 ةلمحو «ةاورلاو دس زجل: يعن وعلا .ديناسالاو

 .رابخألا

 دنسلا لسالس ظفح ىلع ةياورلا خياشم بأد دقو

 نع وأ .هنع نيوارلا ةاقثلا وأ «ىبنلا ىلإ ةلصتملا

 1 ةفاوزلا طضبءاسفالاو «ةمئألا

 ءاهلقنو ةياورلا لمحت ةقيرط ؛ةقيرطلا هذه تناكو

 ىلع ةظفاحملا قرطلا نم ءاهتقاثو ىلع ظافحلاو

 لئاسو هب نكت مل رصع يف ًاصوصخ تايورملا ةمالس
 هيلع يه يذلا لكشلاب ةفورعم اهتعابطو تافلؤملا رشن

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحم يلع نيسح روتكدلا

 ًاليج تافّلؤملا ملاست ىلع ةظفاحملا ٍذئنيح ُمتتف .نآلا

 نمم وأ ؛مهتذمالتل ةرشابم اهيفلؤم ةزاجاب ليج دعب
 هذه تايوتحم لقنل مهلهؤت ةزاجإ ءمهيلعأرق
 .لوصألاو لئاسرلا ةبسن نم دكأتلاو «تافلؤملا

 مهنع يوري نمم وأ ءاهيلئاق وأ اهيفلؤم ىلإ ديناسألاو

 . ةرشابم

 نيئَدَحُملا طاسوأ ىف ةمئاق ةقيرطلا هذه تيقب دقو

 لملم ءاطتلا لوا وسما نجل يمس ىف وول نيف

 .ديناسألاو ةياورلا

 خياشم نم ةلمج قارعلاب رهتشا اننامز يفو
 نيثدحملا خيش مهرهشأ ناك ثيدحلا ةلّمَحَو «ةزاجإلا

 ةنس ىفوتُملا ينارهطلا كرزب اغأ خيشلاب ريهشلا نسحم
 «قافآلا هئازاجإ تألم ثيح .م197: /مه8

 اهب رختفي يتلا ديناسألا نم هتاور ةلسلس تَّدُعو

 نيزاجملاو «نيثّدحملاو ةاورلا نويع اهب ُرَقُثو .دانسإلا
 . هم

 روتكدلا ةمآلعلا ذاتسألا ٌدعتقا دقف هجهن ىلعو

 نم هتزاجإ تحبصأف دانسإلا شرع ظوفحم يلع نيسح
 هذه لثمب متهي نم اهب رفظلل سفانتي يتلا قالعألا

 ةريسلاو لاجرلاو خيراتلا ىلإ .هبّرقت يتلا تاصاصتخالا

 رابخألا ليلادمو ؛مولعلا نوئنفو مالكلا ملعو بدألاو

 تازاجإلا تارشع رّرح دقف .ةمكحلاو ثيدحلاو

 زاجأو «ةيريرحتلاو ةيهافشلا ؛ةلّوطملاو ةرصتخملا
 ملعلا نايعأو ةفاقثلاو ركفلا ةلّمَح نم ةلمج زاجتساو

 قرفلاو بهاذملاو براشملاو تايسنجلا فلتخم نم

 .لحنلاو

 نع ثيدحلا لّمحت نأ ىلإ صلخ كلذب وهو
 ٌدح يف وه  ريبعتلا حص ْنِإ  ةزاجإلا ملع قيرط
 ىلع ءدخوتلاو بيرقتلا ىلع عجبشت ةليكشت هتاذ
 فلسلا جهنمب لصتت ةدحاو ةقيرط ىلإ قئارطلا دخوت

 بحاص نوكيل اهلمحتو ؛ةياورلا قيرط نع حلاصلا
 طبرت يتلا ةيخيراتلا ةلسلسلا تاقلح دحأ ةزاجإلا

 ىلعو .مهنم ًاءزج مهلعجتو «نيمدقتملاب نيرخأتملا



 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةيرظنو ظوفحت يلع نيسح روتكدلا

 حماستلا ىلع ةمئاق ةموظنم قلخ نكمي ةقيرطلا هذه

 صخخشو يفئاطلا فالتخالا ثعاوب ظوفحم سرد

 ةّره مدرو «فالتخالا يفالتل هتاروصت عضوو ؛هبابسأ
 . ةعيطقلا

 ؛ءاملعلا فالتخا ىلإ فالتخإلا بابسأ عجرأ دقو

 يتلا لاوقألاو «ةثراوتملا تاّيبصعلل ًاعبت هلبسل مهريظنتو

 ماكخلا ليبس اهب اوكلس يتلا كلاسملا وأ نظلاب اهوّقلت

 . ًاعمطو ًافالخ

 لبقي ملو ءاهتاهاجتإ قئارطلا هذه ىلع باع دقو
 نيذلا ةّمألا ءاملع نم رفن اهدوقي يتلا فالتخالا ةوعدب

 رحانتلاو ةقرفلا لدب حالصإلل اورظني ْنأ مهب ضرتفُي

 يهو ءاهقّرفتو ةمألا فالتخإ نأ لقعي الف .فالتخالاو

 ءدحاو دوبعمب مهُعيمج نوَّرَقُي .نويلم فلأ ءاهز

 فالتخا لجأ نم مقي «ةدحاو ةلبِقو .دحاو باتكو

 هذه ىف ءاملعلا نم ةعبس وأ «ةعبرأ وأ «ةثالث وأ «نينثا

 ْ .كلت وأ «ةلأسملا
 يف هللا ناينب ناسنالا) :هتلوقم نم قلطنا دقو

 ةلاسر نأ ىلإ (ًاعيمج سانلا يه سفنلا َْنِإ)و «(ضرألا

 فقي ام ٌلكو «ةيقالخأ ةيملاع ةيناسنإ ةلاسر يه ءايبنألا

 .اهنع جراح وهف اهنادهأ ٌرياغُي أدبم نم اهلايح

 ةموظنم لالخ نم َديعُي نأ ظوفحم روتكدلا دارأ

 ةياور لّمحتو ةزاجإلا ملع لخدم ىلع ةينتبملا فلآتلا
 نيب مئادلا لصاوتلاو يلمعلا ديحوتلا ةّيلكيه ؛ثيدحلا

 . يعقاولاو يرظنلا يفاقثلا ملاعلا

 روطتل ًاعبت جهنملا يف ديدجتلا ىلإ ىعس وهف
 نم هيف امب يضاملا نوكي ْنأ ضتري ملو ءروصعلا
 يفاقثلا عقاولا نإف هيلعو . رضاحلل البقتسم تاعبت

 مدخي ًاعقاو نوكي ْنأ بجي هنم يديقعلا ًاصوصخ

 ايفاقث ًاعقاو نوكي ْنأ ال لبقتسملا ددجيو ءرضاحلا

 وه اذهو .هيف وه يذلا رضاحلاب هل ةقالع ال ًايمهو

 نم ذختملا يدئاقعلا جهنملا ةسارد يف صوكنلا نمكم

 يلصألا جهنملا لحم لحت ةّيلك ٌلئاسم عورفلا لئاسم

 عال

 ةّمألا دادعإو ةيبرتلا ىف ًايفاقث ًاجهنم نوكي ْنأ ضرتفملا

 نئارب يف اهعقوي ْنأ ال « لبقتسملل اهب عفدي ًاًيويح ًادادعإ

 يضاملا نم ًاءزج ةّنألا لبقتسم نوكيل ةلكآتملا روصعلا

 .هيف تطقس يذلا

 ةبارغ ىلع لاثمك .ظوفحم ررتكدلا قّفح

 طقف ةلأسم 767 هقفلا لئاسم نم ىصحخأف «بهاذملا

 عرمجم نعال «بهاذملا نيب فالخلا لئاسم نم

 الإ يواست ال ةبسنلا هذه َّنا ظحال دقو .هقفلا لئاسم

 ةبسن يهو .هقفلا لئاسم نم فلألا يف نانثإ يأ 7

 نيب ةيسفنلا زجاوحلا عضوو «ةعيطقلا ىلإ جاتحت ال

 .دحاولا نيدلا باحصأ

 بماذملا نيب ديحوتلا ساسأ يف هُحرتقم اَمأ

 نم لعجت ال ةيلقع دعاوق ىلع َينّنبِإ دقف ماع لكشب
 يلمعلا فالتخالل ًاليبس يرظنلا فالتخالا لئاسم

 امب جردنت هراكفأ صخلمو .ءادألاو ةسرامملا يف

 : يلي
 ةدام يه هقفلا يف فالخلا بتك تاعوضوم نإ

 عمجيو ؛ةمألا ناينب ُدشي ثيدحلا ملع نإو «قفاوت

 ..اهتدحو دهميو ءاهرمأ

 بتك ىلع ليوعتلا مدعو «فالخلا بتك كرت  ؟
 .نتملل ةريثملا لحنلاو للملا

 اهيلع ليوعتلاو «ةيقيقحلا مولعلاب لاغتشالا

 ال يتلا تالداجملاو فالخلا يف قارغتسالا نع ًالدب

 . ةجيتن ىلإ لصوت

 ماكحألا ةلدأ لوصأ َّنأ ىلع ةمألا تقفتإ - 4

 ّنِإو ءلقعلا .عامجإلا ءةّنُسلا ,باتكلا ؛ ةعبرأ ةيعرشلا
 «ةدحاو اهتّئُسو ؛ةدحاو اهقيرطو ءدحاو ةمألا جاهنم

 .دحاو اهبهذمو

 وحن ةيادبلا ةطقن وه ءاملعلا ءارآ ىف فالخلا ّنِإو

 .اهديحوت



 غ4

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا
 (هك445 "909

 ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف ناممم ركذ درو

 :اهنع ثحبلا اذه كردتسن انهو ١١ دلجملا ىف

 نامع يف ةعيشلا ركذل ةيخيراتلا تاراشإلا مدقأ نإ

 ةفحت يملاسلا خيشلا باتك يف تدرو كلت يه

 نب ناسغ مامإلا ماكحأ نع هئيدح يف كلذو نايعألا

 يتلا ىلوألا ةيضابإلا ةمامإلا ةمئأ نم وهو هللا دبع

 ام هنع هللا يضر هماكحأ نمو] لوقي نامع يف تماق

 هلجأو ناسغ ىلإ ىتأ ةيقب نأ حاضولا نب دايز ركذ
 لبق تامف .«نامع نم جرخي نأ ىلع ءرهشأ ةعبرأ

 داك هنإ لاقي ةيقب ناك دمحم وبأ لاق «لجألا ءاضقنا

 ىضريو لازتعالا رهظي ناكو يقب ولو ةنتف نوكي نأ

 ةيقب ناك ةعيش راحصب ناك ةبوثم نب دايز لاق «ةقدنزلا
 يف ءاج ام اذه .[مهيلع نوددشي اوناكو لاق مهرغصأ

 ةياورلا هذه لوصأ يف حضاولا ضقانتلا مغرو ةفحتلا

 هفالتخاو اهبحاص بهذم لوح ةياورلا يوار ةريحو
 هذه نيبام عم عيشتلاو ةقدنزلاو لازتعالا نيب

 الإ دعابتلاو فالتخالا نم ةيركفلاو ةيبهذملا سرادملا

 ريثكلا نأل ًاريثك رمألا اذهل قلقي نأ بجي ال ءرملا نأ

 اوعقو دق بناجألاو برعلا نيسرادلاو نيخرؤملا نم

 تاكرحلا ضعبو يعيشلا بهذملا نيب طلخلا اذه يف

 ةيمالسإلا راكفألاب تطغت يتلا ةقرطتملا ةيركفلا

 نم ىرخأ ةحيرش كانهو .اهنم ةيعيشلا ًاصوصخو
 تاكرحلا لك قصل اولواح نيسرادلاو نيخرؤملا

 بهذملاب ةذاشلا راكفألا لكو ةفّرطتملا ةيركفلا

 تاكرح همسا باتك كانه لاثملا ليبس ىلعو «يعيشلا

 ساون يبأ حدم لوح هفلؤم لوقي نيفرطتملا ةعيشلا

 . ةلكتاضرلا ىسوم نب يلع مامولل

 هيبأل ًامداخ ليربج ناك

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 ًاثباع ًانجام نكي مل ساون ابأ نإ فلؤملا لوقي

 «ةعيشلا نم ةالغلا لوقب نمؤي ناك هنكلو .بسحف

 نمو «ةيباطخلا نم عرف يهو ةيرمعملاب هبهذم ددحيو

 هنئكقت قداصلا رفعج مامإلا نإ مهلوق مهبهذم سسأ

 تل مداح ليوسغ نوكي ساسألا اذه نلضو تلإ
 تاهاجتا هباتك يف ةراده ىفطصم روتكدلا لوقيو

 دهشتسا دقو يرجهلا يناثلا نرقلا يف يبرعلا رعشلا

 نيفرطتملا ةعيشلا تاكرح باتك يف ءاج ام ضعبب
 يف ةديدش ةالاغم ىلاغ دق باتكلا اذه نأ عقاولاو]

 لمحو «نيفرطتملا ةعيشلا ةكرح ىلإ ءارعشلا ةبسن
 هركذ يذلا ميتيلا تيبلا اذهف «قيطت امم رثكأ صوصنلا

 نكمي ال اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا يف ساون يبأل
 دئاقع نم ام ةديقع رّوصي هنأ ىلع لمحي نأ

 باتك نم اهانسبتقا يتلا ةرقفلا يف انمهي ام .[ةيضفارلا

 ذنم ناك ناّمع يف ةعيشلا دوجو نأ ليجست يه ةفحتلا

 ناَسغ مامإلا ةمامإ نإ ثيح ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا

 ةنس مامإلا اذه يفوتو ةنس ةرشع سمخ ةدمل ترمتسا

 يف ةعيشلل ركذ لوأ درو دقو ةيرجه عبسو نيتئام
 . هتمامإ ءانثأ ينامعلا خيراتلا

 نأ وه هركذ نع لفغن نأ بجي ال يذلا نأ ىلع

 ًاددع نأو نامع دزا نم هرثكأ ناك يلع مامإلا شيج

 نامع دزأ نم ًاضيأ اوناك صّلخلا ةلئكقت هباحصأ نم ًاريبك

 يف مهصالخإو دزألا اهيف حدمي ةلاقم نينمؤملا ريمألو

 يف ظحاجلا لوقيو .مالسإلا ضايح نع دوذلا
 فافض ىلع دزألا ينكاسو سيقلا دبع لوح هتظحالم

 مهنأ كلذو بجع سيقلا دبع نأش] نامع يفو جيلخلا

 قشو نامعب تعقو ةقرفف نيقيرف اوقرفت ٍدايأ ةبراحم دعب

 رعشأ مهو نيرحبلا ىلإ قيرفو برعلا ءابطخ مهو نامع

 ةرص يف اوناك نيح كلذك اونوكي ملو برعلا يف ليبق
 .[ةحاصفلا ندعم يفو ةيدابلا

 ناحوّص نب ةعصعص ففقي ءالؤه سأر ىلعو

 يملاسلا لوقيو هللا دبعو ناحيسو ديز هتوخأو يدبعلا
 نب ةعصعص مهئابطخ نمو] :ديز نع ةفحتلا يف
 يدوعسملا يوريو [ناعاقصم نابيطخ هيخأو ناحوص



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 لأس نايفس يبأ نب ةيواعم نأ] بهذلا جورم يف

 لاقف ه2 يلع مامإلا باحصأ نع بلاط يبأ نب ليقع

 يل زِّيم :ةيواعم لاقف .كل ادب امع لس :ليقع هل
 قيراخم مهنإف ناحوص لآب أدبأو ءيلع باحصأ

 ءنأشلا ميظعف ةعصعص امأف :ليقع لاق «مالكلا

 ام قتري «نارقأ لتاق ءناسرف دئاق ءناسللا بضع

 هللا دبعو ديز امأو «ريظنلا ليلق «قتر ام قتفيو «قتف

 ثاغُيو ؛ناجيلخلا امهيف بصي .نايراج نارهن امهنإف

 ناحوص ونبو .هعم بعل ال دج الجر ؛نادلبلا امهب
 :رعاشلا لاق امك

 يدنعْنإف ودعلال زن اذإ

 [اسوفنلا دسألا سلحت ًادوسأ

 نمم ةيواعم هلأسف ةيواعم ىلع ةعصعص لخدو

 ؟رازن ناك امو :لاق ءرازن نم :ةعصعص لاق ؟لجرلا

 اذإو ءسرتفا يقل اذإو ءسكن ارغ اذإ ناك :لاق

 ؟تنأ هدالوأ يأ نمو :ةيواعم لاق «سرتحا فرصنا

 :لاق ؟ةعيبر ناك امو :لاق «ةعيبر نم :ةعصعص لاق

 ضرألا عاقبب برضيو ء.دابعلا لوعيو ؛داجنلا ليطُي

 نم :لاق ؟تنأ هدالوأ يأ نمف :ةيواعم لاق ءدامعلا

 برحلا ىف ناك :لاق ؟ةليدج ناك امو :لاق ؛ةليدج

 اين ءاقنلا قلو .ًاعفان ًاثيغ تامّركملا ىفو .ًاعطاق افيس

 «نينقلا دبع لاك « نأ هدالوأ ىأ نمن لاق“ اعطاني
 .ًامرضخ ًابيصخ ناك :لاق ؟سيقلا دبع ناك امو :لاق

 ريثك ءدقف امع لأسي الو ء«دجي ام هفيضل ًاباهو ضيبأ

 نم ثيغلا ماقم سانلل موقي .قرعلا بيط ءقرملا
 تكرت امف !ناحوص نباي كحيو :ةيواعم لاق «ءامسلا

 هللاو ىلَب :لاق ءًارخف الو ًأادجم شيرق نم يحلا اذهل
 ءمهب الإ حلصي ال ام مهل تكرت ءنايفس يبأ نباي

 ءرقشألاو ءرفصألاو ءرمحألاو ضيبألا تكرت مهلو

 ال ىنأو ءرشحملا ىلإ كلملاو ءربنملاو ءريرسلاو
 يف هموجنو ضرألا يف هللا رانم مهو كلذك كلذ نوكي

 لمشي ةعصعص مالك نأ ّنظو ةيواعم حرفف ؟ءامسلا

 نإ ءناحوص نباي تقدص :لاقف ءاهلك شيرق ىلع

 كل سيل :لاقف «دارأ ام ةعصعص فرعف «كلذك كلذ

 :غغة

 فنأ نع متدعب «داريإ الو رادصإ كلذ يف كموقل الو

 كلذ ملف :لاق ء«ءاملا بذع نع متولعو ىعرملا

 لهأل ليولا :ةعصعص لاق !!؟ناحوص نباي كليو

 ءمق :ةيواعم لاقف ,.مشاه ينبل كلذ ءرانلا

 ال كنع ئبنُي قدصلا :ةعصعص لاقف .هوجرخأف

 لاقف ؛ةرواحملا لبق ةرجاشملا دارأ نم .ءديعولا

 نم ينأ هللاو تددو ,هموق هدّوسام ءىشل :ةيواعم

 نكعلف اذكه: :لاقف ةيمأ ينب ىلإ تفتلا مك ءهبلص

 .لاجرلا

 يف التق دقف ناحيس هوخأو ناحوص نب ديز امأ

 يناهبنلا لاقو . يكن ىلع مامإلا يدي نيب لمجلا ةعقوم

 ديز امأو :هلوقب ةئيبنلا هانع يذلا وهو :هتفحت يف

 هدي نأل «هندب لبق ةنجلا هدي لخدت ىتُْمأ نم لجرف

 ةيسداقلا هك تمر ول نم نيتذاوب هئاوشحلاا نبذ تي

 هاعد يذلا وهو ءلمجلا ةكرعم يف وه لتق امنيب

 امهنيب تراد يتلا ةذاشملا يف يناّمعلاب يعبر نب ثبش

 ىلع مامإلا لاتقل ةشئاع نينمؤملا مأ باتك مودق دنع

 الو ناّمع ناك انّيِب امك سيقلا دبعل يلصألا نطوملا نأل
 .ينامعلاب ديز ىعدي نأ يف ريض

 دزألا نم تارشعلا َدّدع دقف قيزر نبا خرؤملا امأ

 لوقي نيبملا حتفلا هباتك يف ةلئكت يلع مامإلا ةعيش نم

 نيفص يف يلع مامإلا عم لتق ريهز نب بدنج مهنمو
 ىثر يذلا رعاشلا رمحألا فوع نب نمحرلا دبع مهنمو
 مهنمو .ءاثر نسحأب لتقف امل هيف يلع نب نيسحلا

 نم ثبض نب هللا دبع نب ريخلا بدنج نب دماع
 لتق يذلا وهو بلاط يبأ نب يلع مامإلا باحصأ

 اهيحّيف سفن لتقي هنأ ىري يناتسب ناكو ءرحاسلا يناتسب

 نم هجرخيو ًافيس اهجرف يف لخديف ةقان ىلإ دمعيو
 نب ةبقع نب ديلولا يدي نيب كلذ لعفي وه امنيبف ءاهيف

 دماع رظنف اهريمأ ٍذئموي وهو ةفوكلا دجسمب طيعم يبأ

 قم فيسلا ةحاف هيدي نيب ايس لفض وه يناتشت ىلإ
 ًاقداص تنك نإ كسفن يحأ هل لاق مث هسأر نابأف هبرضف

 .ةروهشم هتصقو

 عرفم نب ةعيبر نب ديزي مهنمو قيزر نبا لوقي



 ل

 مهنمو .يعيشلا يريمحلا ديسلا هدلو نمو رعاشلا

 نيّمص دهشو أردب دهش يذلا يراصنألا ةبلعث نب ديسأ
 نب نامعنلا مهنمو ؛بلاط يبأ نب يلع مامإلا عم

 ةلوخ ىلع فلخ يذلا وهو يراصنألا يقزرلا ناذحلا

 بلطملا دبع نب ةزمح لتف دعب ةيراصنألا سيق تنب
 مهرعاشو راصنألا ناسل نالجعلا نب نامعنلا ناكو اهنع

 :لئاقلا وهو احيصف افيرش اديس ناكو

 ةكم باحصأ نحن شيرقل لقف
 ردب نم سراوفلاو نينح مويو

 دييجو بضل راج تاجتبا)

 ركذلاب ةظيرف نم انعجر نحنو

 رفعج ليق ذإ ماشلا ضرأب ًامويو

 يرجي قلع يف هللا دبعو ديزو

 فخن ملو يبنلا انيوآو انرصن

 رمألا نم ميظعلاو يلايللا فورص

 مكب ًابحرم اومجاه موقل انلقو

 رقفلا نم متنمأ دق ًالهسو ًالهأو
 انرايدوانلاومأمكمساقن

 رطسلا ىلع فورخلا ءايشأ ةمسقك

 هنوهركت يذلا رمألا مكيفكنو

 رسيلاب رسعلا بهذن ًاسانأ انكو

 هنأو يلع يفاناوه ناكو

 يردن الو يردن ثيح نم اهل لهأل

 أمظلا نم يفشي هللا دمحب اذهو

 ('"رقولا نم نلقث ًاناذآ حتفيو

 ناوجلا نب درص نب ناميلس مهنمو قيزر نبا لوقي

 نم يعازخلا مرصأ نب ةعيبر نب ذقنم نب ناوجلا يبأ نبا
 نب ةثراحلا نب ىيحي نب ةعيبر نب ورمع نب بعك دلو
 «فيرطغلا نب رماع «ءامسلا ءام وه ءرماع نب ورمع

 نب ةبلعث نب سيقلا ءىرما نب ةثراح وه فيرطغلاو

 هيف نوفلتخي الو «ةعازخ يف هبسن تبث دقو نزام

 )١( (م181/ا/) تيخب نب قيزر نبال /نيبملا حتفلا .

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 ملعو ةدابعو نيد هل ًالضاف ًارّيخ ناكو قرطم ابأ ىتكيو
 ناميلس كلو يبنلا هامسف راسي ةيلهاجلا يف همسا ناكو

 هلوزن ناكو «ةعازخ يف اراد اهب ىنتباو ةفوكلا نكسو

 ةيلاع نس هل تناكو نوملسملا لزن ام لوأ يف اهب

 يذلا وهو نيفص يلع مامإلا عم دهشو هموق يف فرشو
 طلتخا مث ةزرابم نيفصب يناهلألا ميلظ نب ذايبس لتق

 . ٍلئموي سانلا

 مودقلل يلع نب نيسحلا مامإلا ىلإ بتك نميف ناكو
 لتق املف «هعم لاتقلا كرت اهمدق املف «ةفوكلا ىلإ

 نم عيمجو يرازفلا ةبجن نب بيسملاو وه مدق نيسحلا
 اميف ةبوت نم انل ام اولاق مث هعم اولتاقي ملو هولذخ
 اوجرخف .همدب بلطلا يف انسفنأ لتقن نأ الإ هانلعف

 سمخ ةنس رخآلا عيبر لهتسم يف ةليخنلاب اوركسعف

 ريمأ هوّمسو درص نب ناميلس مهرمأ اولوو ؛نيتسو
 يف هتمدقم اوقلف دايز نب هللا ديبع ىلإ اوراس مث نيباّوتلا

 لتقف اولتتقاف عالكلا يذ نب ليبحرش اهيلع فالآ ةعبرأ

 هل لاقي عضومب ةبجن نب بيسملاو درص نب ناميلس

 مد بلط يف ماشلا ىلإ اوجرخ مهنإ ليقو ةدرولا نيع
 لتقف فالآ ةعبرأ اوناكف نيباّوتلا اومسف نيسحلا

 مهسب ريمن نب نيصحلا نب ديزي هامر درص نب ناميلس
 مكحلا نب ناورم ىلإ بيسملا سأرو هسأر لمحو

 . ""”نيعبسو ثالث نبا لتق موي ناميلس ناكو

 يناّمعلا ليقع يبأ نبا ةايح باتك ققحم ركذيو

 تناك ناّمع دزأو نميلا دزأ نم ةريثك ًأطسوأ نأ

 «مالسإلا ردص نم لإيت تيبلا لهأل ءالولاب ةفورعم

 ًايلع لسرأ امدنع كَ, يبنلا دهع ىلإ كلذ عجري لب
 ةمئألا هدالوألو هل ةعيش اوناكو هب اورثأتف نميلا ىلإ

 ةاورلا نيب نم نييدزألا نم ديدعلا دجن اذلو .هدعب نم

 نمف هيلعو مهبهذم ىلع ءاهقفلاو هيت تيبلا لهأ نع
 يف يناّمعلا ليقع يبأ نبا نوكي نأ يعيبطلا

 ءالؤه نم عبارلا نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 )١( /نيبملا حتفلا 1١7 ١١4.



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 .'''وهتقطنم نم وأ نييدزألا

 :هيف مهحدمي ريثك مالك ةعيبر يف ةئكتغ يلع مامإللو

 نكرلاو «هناوعأو هراصنأ اوناك دقو ءًأرثنو أرعش مهيئريو
 : نيفص موي هلوق كلذ ضعب نمو ؛هناكرأ نم عينملا

 اهلظ قفخي ءادوس ةيار نمل

 امدقت نيضح اهمسيدق ليق اذإ

 اهلعي ىتح فصلا يف اهدرويف

 امدلاو توملا رطقت ايانملا ضايح

 هئاقل يف اولتاق ًاموق هللا ىزج

 امركأو زعأ ام ًامدق توملا ىدل

 ةميسش مركأو هرابخأ بيطأو
 امغمغت لاجرلا تاوصأ ناك اذإ

 ةدجن لهأ مهنأ ينعأ ةعيبر
 امرمرع ًاسيمخ اوقال اذإ سأبو

 يناّمعلا خيراتلا يف ةعيشلل ةيسايسلا ةكراشملا

 نوخرؤملا اهفلأ يلا خيراتلا بتك نأ مغر

 ةعيشلل ةيسايس ةكراشم ةيأ نع ثدحتت ال نويناّمعلا

 مساب ةمكاحلا لودلا ةرطيسل كلذو ناّمع مكح يف

 ركذت ىرخألا خيراتلا بتك نأ الإ يضابإلا بهذملا

 مكح يف ةعيشلل ةيسايسلا ةكراشملا نم نيترتف

 نامع نويهيوبلا مكح ىلوألا ةرتفلا يفو «نامع

 تمكح امدنع ةيناثلا ةرتفلاو «ةيسابعلا ةلودلا مساب

 رمتساو نييهيوبلا مساب ةيعيشلا مركم ينب ةلود نامع
 ةنس نم نامزلا نم نرق فصن ءاهز ةلودلا هذه مكح

 .ه1147  ةنس ىلإ ه٠

 يعيشلا مكحلا انفصو اننأ ىلإ ريشن نأ بجيو

 تسيلو دالبلا مكح يف ةيسايسلا ةكراشملاب نامعل

 ةرتفلا هذه ىف دالبلا نإ ثيح ةلماكلا ةيسايسلا ةرطيسلا

 مانا ةيموع ىلرألا نينيجلا عنيت تناك ير ايتطلا
 كلمي يذلاو بختنملا يضابإلا مامإلا اهلثميو ةيضابرإلا

 )١( مق) 9 : ههقفو ليقع يبأ نبا ةايح ١5137(.

 غم

 ىلإ امبير فورظلا هرطضت «ةدودحم ةيسايس ةطلس

 مكحلاب ةلثمم ةيناثلا ةطلسلاو .لابجلا يف ةايحلا

 ةيلعفلا ةطلسلا كلمي ناك يذلا يهيوبلا وأ يسابعلا

 . ثادحألا يف ةرثؤملاو

 نأ يهو اهلوح ثدحتلا بجي ىرخأ ةطقن كانه

 هذه ماكح ىلع نيتفص قلطت ينامعلا خيراتلا بتك

 ةيناثلاو ةربابجلاب ىلوألا ةيضابإلا ةمئألا ريغ نم ةرتفلا
 وأ ةربابجلا ءالؤه مسا ددحت نأ نود نيطالسلاب

 ال نم لك ىلع ناقلطت ناتماع ناتفص امهو نيطالسلا

 ىلع كلذكو ؛مركم ينب ةلود ماكحو ىوه قفاوي
 ةسمخ ةدمل ناّمع تمكح يتلا ةيناهبنلا ةلودلا ماكح

 خيراتلا بتك يف ًاريثك اهنع دجن ال اننكلو نورق
 ىلع نيتفصلا نيتاه ميمعت نأ حضنا دقلو ؛يناّمعلا

 ءنيسرادلا مدختت مل ةالولاو ماكحلا لمجم

 يذلا نكل «ةريحو ددرت يف مهتعقوأ لب «نيثحابلاو
 اهماكحو مركم ينب ةلود خيرات ةفرعم ىلع دعاس

 هذه دورو يه نامع ىلع ةيهيوبلا ةرطيسلا ةرتفو

 خيرات وحن ىرخألا ةيبرعلا خيراتلا بتك يف ثداوحلا

 هذه طابترال كلذو ريثألا نبال لماكلاو نودلخ نبا

 عارصلاو ةيسابعلا ةلودلا خيراتب اهئادحأو ةرتفلا

 خيراتلا بتك دقلف كلذ عمو .دادغب يف يسايسلا

 مغر اهل خيراتلا وأ ثادحألا هذه ركذ نع يناّمعلا

 ضراعتل كلذو ءاهب قوثوملا بتكلا كلت يف اهدورو

 كنلوأل ةيبهذملاو ةيسايسلا ةرظنلا عم ثادحألا هذه

 ثادحألا هذه قيثوت يف مهتبغر مدعل وأ نيخرؤملا

 . مهتافلؤمو مهبتك يف
 يف تدرو دق ثادحألا هذه نأ ركنن ال اننأ ىلع

 لكشب نكلو نامع خيرات يف نايعألا ةفحت باتك

 ىتح كشلا نيعب (يملاسلا فلؤملا) اهيلإ رظنو رباع
 هد ك1 رق ويرسل ةيشووتلا ةياور ىف ككشي هنأ

 يسابعلا ةفيلخلا جورخ رك عيت وقنا وهف .«ثداوحلا
 ركذي ملو] ةيضابإلا ةمئألا دحأ دشار نب صفح ىلع

 ىلع قارعلا ناطلس جورخ انباحصأ يخرؤم نم دحأ
 الو هتمامإ نع لزع هنأ اوركذي ملو دشار نب صفح



 ف كد

 هودهاش اميف انموق ةياور ىف كشنل انأو ءنامع نع

 ارذخأ امنإ مهنأ عم مهنع باغ اميف مهب قثن فيكف
 ىلع نيمداقلا ةملظلا دانجأ ضعب نم كلذ رابخأ

 لمتحيف ةيضابإلا نم (نامع لهأ يأ) نيملسملا برح
 اودمتعي نأ نكميو ءرمألا مهيلع طلتخا دق نوكي نأ

 قايس نم ملعن امنإف ةلمجلابو «صقنلاو ةدايزلا
 نم اهرمأ اولوتو نامُع يف اوثاع دف ةمّلظلا نأ خيراتلا

 بصن نأ ىلإ ديلولا نب دشار مامإلا لذخ دعب
 ةنس نيتسو سمخ وحن كلذ ةدمو ناذاش نب ليلخلا

 رخآ عوضوم يف لوقيو [هرمأ ىلع بلاغ هللاو «ًابيرقت
 نأ يغبني ال بارطضا ثداوحلا هذه خيرات يفو]

 فرعأ مهو انباحصأ خْرأ امل ةضقانم هيفو هيلع لوعي

 مهنأل ةربابجلا ركذ اولمهأ امنإو مهدالب لاحب

 اونتعي نأ نم مهيلع نوهأو كلذ نم ..مهدنع

 انيأر امل كلذ نم ًافرط انبتك امنإو رتافدلا يف مهركذب

 .[لئاوألا رابخأ ىلع عالطالا ىلإ رخاوألا قّوشت نم

 اذه لوح يكم يلع دومحم روتكدلا لوقيو

 ام لوح يملاسلا خيشلا عم قافو ىلع نحنو] عوضوملا

 نم هلاق ام لوحو ثادحألا خيراوت بارطضا نم هركذ

 لامهإ ىلع هقفاون ال اننأ ريغ اهيف امب ملعأ دلب لك لهأ
 ءاهنم انروفن وأ اهب انقيض ناك امهم ةمأ خيرات نم ةبقح

 فلتخم نم قئاقحلا ءالجتسا لواحي نأ خرؤملا ىلعو

 ىلع .[هقورت ال اهنأل اهنم ًابناج لمهي نأ ريغب اهرداصم

 يملاسلا خيشلل ترفوت ول هنأ انه لجسن نأ بجي هنأ

 ىف ددرت امل ثادحألا هذه نم ةبيرق ةينامع رداصم

 نا لا نك 4 واف رو معيش افا سادس هير

 .امهيف هكيكشت مغر نودلخ

 نيقباسلا نيينامعلا نيخرؤملا نأ حضاولا نمو
 يذلا ردقلاب الإ ةرتفلا كلت اولوانتي مل يملاسلا خيشلل

 روجلا ماكحو ةربابجلا ةرطيس نم يملاسلا خيشلا هلوانت

 خيراتلا بتك لك هلو - قفتت ام اذهو «نيطالسلاو

 تاياورلا فلتخم ردا هم ىف ًاضيأ قفتت ىتلا ةيناّمعلا

 توافت نود ينامعلا ةييراحلا اهم زم يفلا فاتحألاو

 .ركذي

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 كلت بعوتست اهدجن ىرخألا ةيبرعلا رداصملا نكل
 ةلودلا خيراتب اهلاصتا ببسب كلذو حضاو زيكرتب ةرتفلا

 ةرتف لوانتن نأ اندرأ اذإ نحنو ؛هيوب ينب مكحو ةيسابعلا
 ةرتف لوانتن نأ نسحتسملا نم هنإف مركم ينب ةلود مكح

 .نامع ىلع هيوب ينب ةرطيس

 نامعل يهيوبلا مكحلا ةرتف

 زعم ىلوت ذنم نامُعب ةيهيوبلا ةلودلا مامتها أدب

 ىلوم عفان نامُع مكح ىلوتو دادغب يف مكحلل ةلودلا

 مكحي ناك يذلا قباسلا نامُع ريمأ هيجو نب فسوي

 نأ رداصملا يورت امكو هنكل نييسابعلا مساب نامُع

 ىلإ فدهي ناكو احومط أمكاح ناك هيجو نب فسوي

 ةيسابعلا ةرطيسلا نع ًاديعب نامُع مكحب لالقتسالا

 لبق نم رماوأ نم هاقلتي ام ذيفنتب مزتلي ال ناكو

 براجت يف هيوكسم نبا ركذيو ؛نييسابعلا ماكحلا
 طئاحلا برض نامُع ريمأ هيجو نب فسوي نأ ممألا

 قييضتلا يف ةلقم نب يلع يبأ يسابعلا ريزولا رماوأب
 يسابعلا ريزولا يبيصخلا سابعلا يبأ نم لك ىلع

 نامُعب امهنجس يف ىيحي نب مساقلا يبأو قباسلا

 .امهسبحو

 تناك يتلا ةرصبلا وزغل ططخ هيجو نبا نأ امك

 نويديربلا عضو امدنع كلذو نييديربلا ةرطيس تحت

 نامُع نم درت يتلا علسلاو عئاضبلا ىلع ةيلاع اموسر
 وه ببسلا اذه نوكي امبرو ؛جيلخلا لود يقاب نمو
 ةعقر عيزوت وه يسيئرلا ببسلا امأ ءيرهاظلا ببسلا

 ماق دقف ءدادغب يف نييهيوبلا ةطلس يذحتو همكح ذوفن

 هال”١ ةنس ىف ىلوألا ددصلا اذه ىف نيتلواحمب

 ه1 4١ ةنس يف تاونس رشع دعب ةيناثلاو (م447 )

 ىلوألا يفف لشفلاب اتءاب ناتلواحملا اتلك نكل (م401 )

 ةيسابعلا ةلودلا شيج مامأ همازهنا ةجيتن ةكرعملا رسخ

 ىّقلت يذلاو يبلهملا دمحم وبأ ةدايقب ناك يذلا

 ثدحو ةيييرجلا ةلودلا زعم نم ةريبك تادادمإ

 نبا اهيف مزهنا ةيرحب ةكرعم يف نيبناجلا نيب كابتشالا
 رسأو هدانجأ نم ريبك ددع لتقو ةطمارقلا هؤافلحو هيجو



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 . هبكارمب يبلهملا رفظ نيح يف «نوقابلا

 ذإ ءاعنشلا ةميزهلا هذه دعب هيجو نبا مايأ لطت ملو
 ىلوتو ها 47 ةنس يف هركذ قبس يذلا عفان هالوم هلاتغا

 ام حلصيو نييسابعلا نم بّرقتي عفان ذخأو ؛هناكم رمألا

 ىلإ رحبلا يف لقن ليف ةلودلا زعم ىدهأو ؛مهنئيب دسف

 .دادغب ىلإ اهنمو ةرصبلا

 امنإو أدبأ عفانل رقتست مل نامُع يف رومألا نأ ىلع

 ماكح ةيضابإلا ةمئأ نيبو هنيب ًالاجس برحلا تلظ
 يف ةيلخادلا يحاونلا ىلع نورطيسي اوناك نيذلا نامُع

 .هيلع نوبّلغتي ةراتو مهيلع ٍبلغتي ةراتف ءنامم
 ه١65 ةنس ىتح برطضملا عضولا اذه رمتساو

 لالتحا يهيوبلا ةلودلا زعم ررق امدنع (م937 )

 ءابقنلا دحأ نم زاعيإب مت رارقلا اذه نأ اوركذو «نامع

 دمحم ايأ ريزولا ةلودلا زعم هجوف .كدرك هل لاقي

 هذه نكلو ءنامُع ىلإ ةلمح سأر ىلع يبلهملا

 ريزولا ةافو ببسب حاجنلا اهل بتكي مل ةلمحلا
 .(م157 ) ها65؟ ةنس اهيلإ هقيرط يف وهو يبلهملا

 نع رتفت مل ةلودلا زعم ةميزع نإف كلذ عمو
 داعأ ىتح ناماع ضمي ملو ؛نامُع ىلع ةرطيسلا

 لعج ةلمح زهجف (م9510 ) ه1014 ةنس يف ةركلا

 ىلإ كدرك لصو املف «ءكدرك بيقنلا اهتدايق ىلع
 ةلودلا زعم ةعاط يف لوخدلا عفان نم بلط نامُع

 لوأ يف عفان ددرت نم مغرلا ىلعو هل ةبطخلا ةماقإو

 عيمج ىَبلو كدرك بلط ىلإ باجتسا هنأ الإ رمألا
 ىلع ةلودلا زعم مسا شقني نأ امهنيب نمو هبلاطم

 ةدئاع لفقت كدرك تاوق تداك امو ؛ريناندلاو مهاردلا

 نم هودرطو عفان ىلع نامُع لهأ راث ىتح دادغب ىلإ

 هل لاقي نامُع يف راسيلا لهأ نم ًالجر اوراتخاو دالبلا

 ربخ ةلودلا زعم غلب امدنعو .مهيلع هوكلم يناكونلا

 هيلإ اهلمح ةلاسر ثعبو هددهتيو هلساري حار يناكونلا
 «نامُع يف ةطلسلا نع يلختلا اهيف هنم بلطي كدرك

 لها نكلو ةلودلا رعه تارأل يناكونلا باجتساف

 مهدالب نم جورخلا ىلع هولمحو هيلع اوراث نامُع

 عما"

 هرئاخذو هلاومأ لمحف ةرصبلا راتخاف بغري ثيح ىلإ
 .نامُعغ نم لحرو

 مهمكاح اهلهأ درط نأ دعب نامُع يف عضولا ءاس

 ىلع مهئاسؤر نيب ديدج نم تافالخلا تبدو يناكونلا
 مهضعب نأ ّدح ىلإ تانالخلا هذه تدتشاو ةطلسلا

 ةطمارق نم (م456 ) ه”06 ةنس ىف ةدعاسملا بلط

 نمألا اوديعيل ةديقعلا يف مهنوفلاخي نيذلا نيرحبلا

 هذه ةيبلت يف ةطمارقلا دذرتي ملو مهدالب ىلإ رارقتسالاو
 .نامُع ىلإ ةوق اولسرأو ةوعدلا

 بهذ دقف ؛ةطمارقلا ذوفنل نامُع تعضخ اذكهو

 زعم ةدعاسم بلطي قارعلا ىلإ قباسلا نامُع ريمأ عفان

 ةبراحمب ةرتفلا هذه ين الوغشم ناك يذلا «ةلودلا

 غرف املف ءطساو ىلع رطيسملا نيهاش نب نارمع

 زعم ذخأ كانهو ؛ةّلبألا ءىطاوش ىلإ عفان عم ردحنا

 تغلب ًالوطسأ ّدعأف ؛ةطمارقلا ةلتاقمل دعتسي ةلودلا

 اهتدايق ىلع مدقو لاجرلاب اهنحش «بكرم ةئام هعطق

 لوصو دنعو ؛.سجناسف نب سابع نب دمحم جرفلا وبأ
 ٌدمأ ةديدج تاوق اهيلإ تمضنا «فاريس ىلإ ةوقلا هذه

 ةوقلا هذهبو «ةلودلا ّرعم همع يهيوبلا ةلودلا دضع اهب

 ءاليتسالا نم سابع نب دمحم جرفلا وبأ نكمت ةعمتجم

 رئاسخ نامُع لهأ تدبك ةنحاط كراعم دعب نامُع ىلع

 -94750)ه1057508 ةنس يف كلذ ناكو ةحداف

 اوراسو :ةكرعملا هذه لوح ريثك نبا لوقي(7

 ةلودلا زعمل بطخو ةجحلا يذ عسات اهلخدو نامع ىلإ

 مهبكارم تقرحأو ةميظع ةلتقم اهلهأ نم لئقو اهيف
 ةعست ممألا براجت يفو ًابكرم نونامثو ةعست يهو

 ا . بكرم نوعبسو

 ذوفنلل نامغ عوضخ كراعملا هذه ىلع بترتتو

 يف رمألا ىلوتو ةيسابعلا ةفالخلا لظ يف يهيوبلا

 ماقأف « سابع نب دمحم جرفلا وبأ دئاقلا نام

 ذوفنلا تيبثت ىلع لمعو يهيوبلا ةلودلا زعمل ةبطخلا

 رصانعلا مظعم اهنع ىلجأ نأ دعي نامُع يف يهيوبلا

 . ةيطمرقلا
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 نييهيوبلا كاردإ هببس نامُعب يهيوبلا مامتهالا درمو

 نم جيلخلا نمأل ةبسنلاب يجيتارتسالا نامُع عقوم ةيمهأب
 ىرخأ ةهج نم يهيوبلا ذوفنلا ةوقب نامُع راعشإو ةهج

 يبرعلا جيلخلا هباتك يف رمع قوراف روتكدلا) ىري املثم
 نويهيوبلا كردأ دقو] لوقي ثيح (ةيمالسإلا روصعلا يف

 هال 4 ةنس ةيسايسلا قارعلا تاردقم ىلع اوطلست نيذلا

 نم جيلخلا نمأل ةبسنلاب ةيجيتارتسالا نامُع ميلقإ ةيمهأ

 .«ىرخأ ةهج نم ةيراجتلا علسلا بايسنا نيمأتلو ةهج
 بئارضلا نم ةريبك احابرأ ردت تناك يتلا علسلا كلت

 .اهيلع ةضورفملا سوكملاو

 دادغب ىلع يهيوبلا ةلودلا زعم ىلوتسا نيحو
 نامعع رعشي نأ نم هل دب ال ناك زاوحألاو ةرصبلاو

 ىرخأ ًابابسأ ىرن اننأ ىلع «[يهيوبلا ذوفنلا ةوقب
 تعد رمع قوراف روتكدلا اهركذ يتلا كلت نم ىرقأ

 هركذيام كلذ نم نامغعب مامتهالل ةلودلا زعم

 عبارلا نرقلا يف نامُع ىلإ ةلحرب ماق يذلا يسدقملا

 ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ هباتك يف فصوو يرجهلا

 نامُع رثكأو] لوقي طقسمو راحص اتنيدم ميلاقألا

 يف ةيمالسإلا ةراضحلا هباتك يف زتم مدآ لوقيو [ةعيش

 يسدقملا مالك ىلع ًاقيلعت يرجهلا عبارلا نرقلا

 ىربكلا ندملا ادع اهلك ةعيش برعلا ةريزج تناكو]

 ضعب يف ةيلغ ةعيشلل ناكو ءاعنصو ةماهتو ةكم لثم

 .[ةدعصو رجهو نامُع لثم ًاضيأ ندملا

 اوهجو دق ةعيشلا نم نامع لهأ نأ دعبتسن الو

 حلاصملا ةيامح ىلع مهتدعاسمل ةلودلا زعمل ةوعدلا

 ركذي يناروكلا يلع خيشلا ركذي .نامُع يف ةيعيشلا
 يبأ نبا نأ ينامُعلا ليقع يبأ نبا ةايح باتك ققحم

 ةعيشلا ءاملع دحأ دينجلا نبال ًارصاعم ناك ليقع

 ةلودلا زعمل لئاسمل تاباوج هل تناك يذلا ةيمامإلا

 همحر ليقع يبأ نب نسحلا ناك دقو هيوب نب دمحأ

 ىلإ مق نم ةاورلا هيلإ بتكي ةروهشم ةيصخش هللا

 «ةزاجإلا مهل بتكيف هبتك ةياور هنوزيجتسي نام
 ءهباتك ةخسن قرشملا دالب نم جاجحلا لفاوق بلطتو

 ةلودلا زعم مامتها بابسأ دحأ نأ ًاضيأ دعبتسن الو

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 هملع رشتنا يذلا يعيشلا هيقفلا اذه دوجو يه نامٌعب

 ملاعلا فارطأ ىلإ هترهش تلصوو قافآلا يف

 . يمالسإلا

 ريشتو نامُع يف هيوب ينب خيرات ىلإ دوعن
 دعب نامع يف تبرطضا لاوحألا نأ ىلإ رداصملا

 شيجلا دئاق ليحر دعب ًاصوصخو ةلودلا زعم ةافو

 علطتي ناك يذلا سابع نب دمحم جرفلا وبأ يهيوبلا

 ناكو هيوب ينبل ةرازولا بصنم ىلإ ىظحي نأ ىلإ

 املف «نامُع ىلإ ههجوت لبق ةلودلا ٌرعمل بتاك دّرجم
 دهع نأ دعب نامع كرت ةلودلا زعم ةافو أبن هغلب

 ًاينامُع ناكو «يئاطلا ناهبن نب رمع ىلإ مكحلاب
 امأ ءدادغب ىلإ ًاعرسم داعو «ةلودلا دضعل ًاصلخم

 ةلودلا دضعل نامُع يف ةوعدلا ماقأ دقف ناهبن نبا

 ماق دقف ههجو يف تابارطضالا تراث ام ناعرس هنكل

 لماع يئاطلا ناهبن نب رمع ىلع ةمراع ةروثب جنزلا
 ثيحب فنعلاو ةرثكلا نم اوناكو نامَع ىلع نييهيوبلا

 اوراتخا مث نامع ىلع اورطيسو هولتقو هيلع اوبلغت

 . مهيلع هورمأ جالح نباب فرعي ًالجر

 دادغبب ةلودلا ّرعم نبا رايتخب لغاشم نأ ودبيو

 رمألا اذه ةجلاعم كرتف «نامُعب مامتهالا نع هتفرص

 فاريسب كاذنآ ًادوجوم ناك يذلا ةلودلا دضعل

 نامع ىلإ ةوق نامرك نم لسرأف ؛نامرك يحاونو
 نكمتو راحص ىلإ تلصوف ؛ناغط برح يبأ ةدايقب
 لهأ نم مهعئانصو جنزلا ىلع بلغتلا نم ناغط

 ها"57 ةئنس يف راحص هل تعضخو «نامغ

 يف مهيلع ىضقف جنزلا لولف عبتت هنإ مث م61” )
 ناتلحرم راحص نيبو هنيب قاتسر يهو يميربلا ةنيدم
 ريثك قلخ عمتجا ءانثألا هده نو لالا نإ لوتياك

 امامإ مهل اولعجو نامُع لابجب (ةيضابإلا) ةارشلا نم

 ال ةينامُعلا رداصملا نأ ىلع ,.مهتكوش تدتشاف

 مامإلا اذه مسا ركذت ةثيدحلا الو اهنم ةميدقلا

 وهو ريثألا نبا هركذ يذلا مسالا ىتحو ديدحتلاب
 الو ةينامعلا رداصملا هيلع قفاوت ال دشار نب صفح

 ريثألا نبا ثادحأ يف ةروكذملا ةنسلا خيرات قفاوتي



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 يملاسلا خيشلا لوقيو صفح مامإلا مكح خيرات عم
 دعب بصن امنإ دعس نب دشار نب صفحو اذه لوح
 نيعبرأو سمخ ةنس مرحملا يف كلذو هيبأ توم

 جورخ انباحصأ يخرؤم نم دحأ ركذي ملو «ةثامعبرأو
 مالكلا اذهو ءدشار نب صفح ىلع قارعلا ناطلس

 ةرطيسلا راسحنا ةرتف يه ةرتفلا هذه نإ ثيح حيحص

 ال اذه نأ ىلع .مركم ينب ةلود مكح ءاهتناو ةيهيوبلا

 نامغ لابج يف ةيضايإلا نم ةارشلا عامتجا يفني

 نبا لوقيو «ةيهيوبلا ةرطيسلا ديدهت يف مهتلواحمو

 أريمأ دايز نب درو همسا صخش اوراتخا مهنإ ريثألا

 ةمواقملا داق يذلا صخشلا وه نوكي امبرو مهيلع

 فورظلا تناك امهمو «يهيوبلا دجاوتلا دض ةينامُعلا

 دضع سحأو ةرتفلا كلت يف ةارشلا ذوفن دادزا دقف

 مهلاتقل دعتسيو مهنم زّرحتي ذخأف مهرطخب ةلودلا

 هللا دبع نب رهطملا ىلإ اهتدايق دنسأ ةلمح زهجف
 هدي يف تطقسو نامُع لابج حتف نم نكمت يذلا

 عيمج ىلع ةرطيسلا كلذب نييهيوبلل متو ءامد ةنيدم

 الإ (م94 ) ه4 ةنس لخدت ملو ؛نامُع يحاون

 ذوفنلا تحت ةينامُعلا يضارألا عيمج تلخدو

 كرتب رهطملا ةلودلا دضع رمأ كلذ دعبو «يهيوبلا

 ركذ نع رداصملا تمصتو «نامرك ةرامإ دلقتو نام

 دعب نامُع اولوت نيذلا ةالولاو نامُع يف لاوحألا

 تمصلا اذه رمتسيو ه154 ةنس يف رهطملا ليحر

 دحأ نأب ديفي ام يبلاعثلا ركذي ثيح هاا/4 ةنس ىتح

 اذه مسا ركذي ملو) نامّع ىلع سابعلا ينب لامع

 نم ةلمج دادغب يف ةلودلا دضع ىلإ لسرأ (يلاولا

 نامع ىلع سيل ةرطيسلا ماكحإو ذوفنلا ةوقب ايادهلا

 قطانملاو ةيبونجلا نميلا يحاون ىلع امنإو ءاهدحو

 ناركمو ناتسخولب لثم يبرعلا جيلخلا نم ةيقرشلا

 هذه ىلع رمع قوراف روتكدلا قلعيو ءدنسلا ميلقإو
 دضع نكلو :لوقيف ةلودلا دضع مكح نم ةرتفلا

 اهتيمهأ كردي ناك دقف ًاليوط نامُع لمهي مل ةلودلا

 عروتت ال ةديدج ةسايس عبئاف هتراجتو جيلخلا نمأل
 مدع ىلع لمعلاو ةطمارقلا عم ىتح نواعتلا نم

 عمم

 ةراجتلا حابرأ ماستقا ىلع مهعم مهافتلا لب مهتراثإ

 رزجو دم نيب هريغك يهيوبلا ذوفنلا يقبو ؛ةيجيلخلا

 امنيب نامُع لحاوس ريغ هتالاح نسحأ يف لمشي ملو
 .نامُع لخاد يف ًارمتسم ةيضابإلا ذوفن يقب

 ىلإ ىهتنا ىتح حرب ام يهيوبلا ذوفنلا اذه نكلو
 ةطلسلا ىلع تافالخلا ةيادب عم ًاصوصخو فعلا

 يفف ؛ةلودلا دضع ةافو رثأ كلذو يهيوبلا تيبلا يف

 فرش درفنا ةلودلا دضع نبا ةلودلا ماصمص دهع

 نود نامُع ىلع ةرطيسلاب سراف ىلع ىلوتملا ةلودلا

 نامُع ىلع ىّلوو دادغب يف ةيزكرملا ةموكحلا ةقفاوم

 كلذ نكلو «نسحلا نب زمره ذاتسأ رفعج ابأ هلبق نم

 ماصمص عابتا نيبو هنيب عازنلا عقو دقف مالسب ٍضمي مل
 نم ةلودلا ماصمص عابتأ نكمتو نامُع يف ةلودلا

 زمره ذاتسأ ماقأف مهبناج ىلإ زمره ذاتسأ ةلامتسا

 تفزو «ةلودلا ماصمصل نامُع يف ةبطخلاو ةوعدلا

 ثعبو ةئنهتلل ةلودلا ماصمص سلجو دادغب ىلإ رئاشبلا
 لسرأو أبنلا اذهب مهربخي فارطألا ةالو ىلإ بتكلا

 نبا ىلع معنأ امك زمره ذاتسأ ىلإ علخلاو ايادهلا
 ىلإ هعفرو  دادغب يف ًادوجوم ناكو  زمره ذاتسألا

 اذه يف ةيخيراتلا رداصملا دروتو . باجحلا ةبتر

 ىلإ عئاطلا يسابعلا ةفيلخنلا نم ةهجوم ةلاسر ددصلا
 عامجإلاو ةملكلا ديحوت ىلع اهيف مهّتحي نامُع لهأ

 وبأ اهتباتكب ماق دقو «نييهيوبلا يلاو تحت ةعاطلا ىلع

 ءزجلا درون اننكل ةليوط ةلاسرلاو يباصلا قاحسإ

 دقف ةيعرلا نيب نم متنأو) :اهيف لوقي وهف اهنم ريخألا

 ةعاطلا تفرعو ءمكل رظنلا نسحب افلاس متصصخ

 باط ًالباقت ركشلاو ةمعنلا تلباقتف ءمكنم ةنسحلاب

 ةوفهلا تثدح مث ءرمألا هب مظتناو ءركذلا هب مكل

 ةبقاعلل ًابجوم نينمؤملا ريمأ ناكف ليبق ةضرتعملا
 ةبتاعملاو «ةنتفلا يف عوضوملا لهاجلا ىلع ةبجوملا

 نأ ىلإ ؛ةرصنلا نع دعاقلا مكنم ميكحلا ىلع ةضمملا

 ماصمص بجاح نسحلا نب زمره ذاتسأ بتك تدرو
 ءايلوألا ةرصن يف ءءاوس ةملك ىلع مكرارمتساب ةلودلا

 عقوف ءمهل ةامارملاو ءادعألا ةعفادمو مهنرد ةاماحملاو



 0 نا

 نظلا هيلإ لزنو «ةعقاوم نسحأ نينمؤملا ريمأ نم كلذ
 هللا اضرب نرتقملا هاضر هب مكل بجوأو ,ةلزانم

 نينمؤملا ريمأو «هدنع ةفلزلاو ةبرقلل بجوملا ؛هناحبس
 ةلودلا ماصمص نم مكيلع يلاولا نالف هب مكرمأي

 ءاضمإلاب نينمؤملا ريمأ نمو ضيوفتلاو فالختسالاب
 يأر نم كلذ اوملعاف هاضري امل اضرلاو هاضمأ امل

 همسرو هدح ىلإ هيف اوهتناو «هرمأو نينمؤملا ريمأ

 دقف عار ريخ مكل نكيو ةيعر ريخ يلاولا نالفل اونوكو
 فيفختو ةلماعملا لامجإو ةريسلا نسحب مكيف رمأ

 باوثو ءيسملا باقع هيلإ لعجو ةنؤملا عفرو ةأطولا
 نامأو براحملا ةبراحمو ملاسملا ةملاسمو نسحملا

 ءاوس ىلع ةعامجلا لمحو لقتسملا ةلاقإو نمأتسملا

 يه ام ةلاسرلا حضوت الو .ىلاعت هللا ءاش نإ ليبسلا

 فرش دارفنا ىلإ ةراشإ تناك امبرو ةضرتعملا ةوفهلا

 ةموكحلا ةقفاوم نود نامغ ىلع ةرطيسلاب ةلودلا

 ال حضاو ريغ ببسل ةلاسرلا بتاك نأ امك ؛ةيزكرملا
 مسا ركذ مغر نالفب هيلإ ريشي امنإو يلاولا مسا ركذي

 ةبطخلاو ةوعدلا لوح يذلا يلاولا زمره ذاتسأ

 .ةلودلا ماصمصل

 ًاصوصخو زمره ذاتسأل بتتسي مل رمألا نأ ىلع
 ليوحتو زمره ذاتسأ ةنايخب ةلودلا فرش ةفرعم دعب
 ةداعتسال ةّدعلا دعي ذخأف ةلودلا ماصمصل يسايسلا هئالو

 هذاشاوخ رصن يبأ ةدايقب ًاشيج زهجف نامُع ىلع هذوفن

 تهتناو نيفرطلا نيب لاتقلا عقوف نامُع ىلإ ههجوو
 .زمره ذاتسأ لاقتعاو رصن ىبأ راصتناب ةكرعملا

 دقف رصن وبأ امأ ترافل ىل نر ممر ةقدانأ تكونت

 «ةلودلا فرش نع ًابئان اهيف كرت نأ دعب نامحم رداغ

 فرش فرع املو ةكرعملا هذه لوح ريثألا نبا لوقيو
 هذاشاوخ رصن ابأ هيلإ جرخأ زمره ذاتسأ نايصع ةلودلا

 نع تلجأ ةعقو امهنيب تعقوو هيف رهظتسا ركسع يف
 هلاقتعا تحت اريسأ زمره ذاتسأ لوصحو رصن يبأ رفظ

 ام رصن يبأ غولب دنعو هلاومأو هلاجر ىلع هئاليتساو

 نمب اهنحشيو اهيعاري نم نامُعب بتر كلذ نم هدارأ

 مث اهب دهشف زمره ذاتسأ هعمو سراف ىلإ داعو اهيمحي

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 ًابلاطم عالقلا ضعب ىلإ لمحو ًاليقث الام هيلع ررق

 نتفلا جلاعي نأ عطتسي مل ةلودلا فرش بئان نكلو

 هجاوي ناك هنأ ًاصوصخو ةيلخادلا تابارطضالاو ةمئاقلا

 مكحلا ىلع ضاضقنالل صبرتت ةيلخاد ىوق ثالث

 نامُع ىلع ذوفن مهيدل لاز ام نيذلا ةطمارقلا ًالوأ كانهف
 ةلودلا فرشل نيضهانملا ةلودلا ماصمص عابتا ةيناثلاو

 ءادعألا نام ةيضابإ نم ةارشلا ىه ةئلاثلا ةوقلاو

 اهتيعرشب اوفرتعي مل نيذلا ةيسابعلا ةفالخلل نييديلقتلا
 .نامعل اهمكح ةيعرشب الو

 فعض ةيضابإلا لغتسا ثادحألا هذه مضخ ىيفو

 هيلع اوراثو ةلودلا فرش لبق نم نيعملا يلاولا

 يهيوبلا مكحلا ىلع ءاضقلا يف مهتروث تحجنو
 داعتسا اذكهو ًاضيأ ةطمارقلا ذوفن ىلعو نامعل رشابملا

 اوذخأو نامع مكح ىلع مهترطيس نامع ةيضايإ

 رمألا لآ ىتح لتقلاب ةيسابعلا ةلودلا راصنأ نوعبتتي

 ءدزألا ةليبق ىلإ ةماعزلا اودنسأو نامُع يف مهيلإ

 جيلخلاو نامُع يف ةراجتلا ةكرح نأ انه ركذلاب ريدجلاو

 رداصملا ركذت ثيح ةلودلا فرش مايأ ًاراهدزا تدهش

 قارعلاو نامُع نيب ةيراجتلا تاقالعلا نسحت ةيخيراتلا

 تاعيقوت تناك دقف ءامهنيب يراجتلا طاشنلا دايدزاو

 نم ةمداقلا ةيراجتلا تالومحلا ىلع لبقت ةلودلا فرش

 .قارعلا ىلإ اهريغ نمو نامع

 يهيوبلا مكحلا ةطلس نم نامغ تجرخأ اذكهو

 ةنس نم ةنس نيتسلا يلاوح ةدمل رمتسا يذلا رشابملا

 نب ةلوذ كسل هي دوران نيه دم[ ىلإ ها

 ةيضابإلاو هيوب ينب نيب ًالاجس رمألا يقب دقو ءمركم

 نإ رمع قوراف روتكدلا لوقي امك وأ نامع لهأ نم
 يف لمشي ملو رزجو دم نيب هريغك يقب يهيوبلا ذوفنلا
 ذوفن ىقب امنيب نامع لحاوس ريغ هتالاح نسحأ

 ْ .نامع لخاد يف ًارمتسم ةيضابإلا

 ةيمركملا ةلودلا

 نم مغرلاب نامع يف ةبرطضم عاضوألا ترمتسا



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 نتفلا نكل رومألا ىلع ةينامُعلا لئابقلا ةرطيس
 ببسب كلذو مقافتلا يف تذخأ ةيلخادلا تابارطضالاو

 .دزألا لئابق نيب ةطلسلا ىلع تافالخلا

 ةينامعلا ثادحألا حطس ىلع رهظب ةرتفلا هذه يفو

 نامع تمكح يتلا ةينامعلا ةيبرعلا مركم ينب ةلئاع مسا

 تارتف تمستا ىتلاو نامزلا نم نرق فصن ةدمل

 يسايسلا رارقتسالاو ءاخرلاو راهدزالاب نامعل اهمكح

 لابج يف ةيضابإلا نم ةارشلل يركسعلا دجاوتلا مغر

 .نامع

 ةنس نم نامع مكح ىلع ةرسألا هذه دلاوت دقو

 ةلودلا هذه سسؤم ناكو ه4448 ةئس ىتحو ه6

 فيض يقوش روتكدلا لوقيو «مركم نب دمحم وبأ وه
 ةريزجلا يف ةلود ةيمامإلل مقت ملو ةرسألا هذه نع

 ضعبو تائيبلا ضعب ىلإ تبرست اهنأ ريغ ةيبرعلا
 نيرحبلا ىلع بلغ هنأ انب ٌرم دقو ؛جيلخلا يف رسألا
 ةفيلخلل ءالولاب نونيدي اوناك ةالو ةطمارقلا دعب

 ةيمامإ اوناك مهنأ فورعمو نييهيوبلل يلاتلابو يسابعلا
 هنأ نوخرؤملا انثدحي خيراتلا سفن يفو «ةيرشع ينثا

 ينب تيب وه يرشع انثا يمامإ تيب نامع يف ناك

 نامع وزغ ىلإ نييهيوبلا اوعفد مهنأو مركملا

 هذه تّلظو .«ىوزن ةيضابإ يديأ نم اهصالختساو
 نرقلا فصتنم ىتح نامع مكحت ةيمامإلا ةرسألا

 نيفرطتم ةالغ ةيمامإلا نكي ملو .يرجهلل سماخلا
 مامإلا ةعجرب نونمؤي مهو ةيليعامسإلا لثم عيشتلا يف

 يف نويمامإ دجوي لازي الو يفتخملا رشع يناثلا
 عضوم يف لوقيو «مويلا ىلإ هتارامإو يبرعلا جيلخلا

 ونب مه اهنايعأ نم ًارفن دجنو نامع نع هثيدح يف رخآ

 نوقفتيو دادغب ىلإ نوريسي ةيمامإ ةعيش اوناكو مركم

 جيلخلا نم نفسلاب مهعم اهوزغي نأ ىلع نييهيوبلا عم
 ةنس ةلودلا ءاهب رصع يف ًالعف اهنوكلميو يبرعلا
 اننأ ىلع .مركم نب دمحم ابأ مهنم راتخا دقو ه6

 هئارو نمو نودلخ نبا هيلإ بهذ ام ىلع قفاون ال
 ينب نأ ىلإ فيض يقوش روتكدلا مهنمو نيسرادلا

 اولوت امنإو نامُع وزغ ىلع نييهيوبلا عم اوقفتا مركم

 5ها/

 فعض امل مث «نييهيوبلا نم ضيوفتبو املس اهمكح
 نبا ريشي اذه ىلإو .مهمكحب اولقتسا يهيوبلا مكحلا

 ىلإ هوجو نم مركم ونب راس مث هلوق يف نودلخ

 نم بكارملاب مهوناعأو هيوب ينبل اومدختساو دادغب

 ىلإ ةيضابإلا اودرطو نامع ةنيدم اوكلمف سراف

 ينب ةلود تفعض مث سابعلا ينبل اوبطخو مهلابج

 اهكلم اوثراوتو نامعب مركم ونب دبتساف دادغبب هيوب
 رصان نب يلع مساقلا وبأ ةلودلا ديؤم مهنم ناكو

 .مركم نب نيسحلا ةلودلا

 ةفلتخم رظن ةهجو هل نإف يملاسلا خيشلا امأ

 نودلخ نبا ةياور هركذ دعب وهف مركم ينب مكح لوح

 الو نامُعب ركذ مركم ينبل سيلو] هلوقب بقعي هنإف
 مهبتك يف نوركذي نامٌع لهأ نكلو مه نم فرعن

 مهو روب نبا بورح دعب مهيلع روجلا ناطلس بلغت
 لود مايألاو ودعلا نوعفديو ةمئألا نوبصني كلذ عم

 نأ نيينامُعلا انيخرؤم نم لمأن انكو [لاجس برحلاو
 مكح نيب اوقرفي نأو لودلا هذه نع ًائيش اوركذي

 نم لك اوعيضي ال نأو دلبلا ءانبأ مكح نيبو بناجألا
 يف ةيسايسلا تاهججوتلا يف وأ بهذملا يف مهفلاخ

 .نيفلاخملاو ءادعألا ةمئاق

 مركم ينب ةرسأ نع ةيخيراتلا ةمدقملا هذه دعب

 ليصفتلا نم ءيشب اهماكحو اهئارمأ نع ثيدحلل لوحتن
 . ةيخيراتلا قئاقحلا ىلع ينبملا ليلحتلاو

 ةيادب يف نييهيوبلا عم فلاحت نامع هوجو نم وهو
 مهنأ ةجردل مهعم ةقيثو تالص ىنبو نامعل مهمكح

 مهمكح ءانثأ لقتنا دقو «ةبوعص ماهملا رثكأ هيلإ اولكوأ

 ناك هنإف نودلخ نبا لوقي امكو .«دادغب ىلإ نامع نم

 سدراوفلا وبأ هنبا هدعبو يهيوبلا ةلودلا ءاهب ةلود ربدم

 ىف ةلودلا فرش فلخ يذلا وه اذه ةلودلا ءاهبو

 وداضمللا نع هجاعتوسا نكيسملا نم'يدلاو: يكججلا
 ةلودلا فرشل نيديؤملا نم ناك دمحم ابأ نأ ةيخيراتلا

 لوح امهنيب تبشن يتلا ةمزألا ءانثأ ةلودلا ماصمص



 عةهمل

 ركذ يف أدبت ةيخيراتلا رداصملا نإ ثيح ؛نامع مكح

 شيج دئاق هذاشاوخ- رصن ىبأ راصتنا دعب دمحم وبأ ةريس

 ءاضتلل نامع ىلإ ةلودلا فرتك هليرأ ىذلا ةلودلا فرك

 هليوحتو زمره ذاتسأ رفعج وبأ اهب ماق يتلا ةنايخلا ىلع
 يتلا ةكرعملا يهو ةلودلا ماصمصل ةبطخلاو ةوعدلا

 وبأ لاقتنا نأ دعبتسن ال اننإف اذهلو هاال4 ةنس تعقو

 نأ وأ ةثداحلا هذه دعب مت امنإ دادغب ىلإ مركم نب دمحم

 دعب هيوب ينب لامعأ ضعب يلوتل هيلإ تهججو دق ةوعد
 يذلاو ةلودلا ماصمص عم عارص يف ةلودلا فرش راصتنا

 هنيب ةقيمع ةقادص مايق ىلإ ىذأ امم دمحم وبأ هيف هرزآ
 نيب رفانتلا رارمتساو ةلودلا ءاهب هيخأو ةلودلا فرش نيبو

 ةلودلا فرش نيبو ةهج نم ةلودلا ماصمصو رفعج ذاتسأ

 دح ىلإ تلصو ىرخأ ةهج نم ةلودلا ءاهب هيخأو
 . ةيركسعلا ةهجاوملا

 ةعيشلا نايعأ نم ناك امبر لجر دمحم ابأ نأ ودبيو
 ,مهداوقو نييهيوبلا دعاس دقو تقولا كلذ يف نامع يف

 ضعيبب مايقلاو دادغب ىلإ هججوتلا مايقلا هنم اوبلط كلذل
 . مهباسحل ماهملا

 هدّلق ثيح دادغب يف دمحم يبأب ماقملا لطي ملو

 ةرصبلا يلاو بصنم دمحأ نب يلع مساقلا وبأ ريزولا

 زاوهألاب مساقلا ابأ ريزولا ةبكن باقعأ يف ًاجارخو ًابرح
 ارظان ناكو رهاط نب هللا دبع ىبأ ىلع ضبقلاب هرمأو

 ةدي او كن ينو دم ةديمص وبا رهط نق و ةريشنلاب

 ابأ ريزولا نأ الإ هسبحو رهاط يبأ ىلع ضبقلاب ماق ثيح
 اذه ناكو هنجس يف ةليغ رهاط ابأ لتق نم لسرأ مساقلا

 .ةرازولا نع هئاصقإ يف اببس

 ىتح نيتنس اذه هبصنم يف دمحم وبأ رمتساو
 ىلإ ريسملاب ةلودلا ءانيعب نم يئارالا دل ترتضم

 زاوهألا ىلع ةلودلا ماصمص ىلوتسا نأ دعب زمرهمار
 يف هل اركسعم مركم نب دمحم ةافو دعب كلذو

 راظتنا يف ةلودلا ماصمص شيجل ةلباقملا ةقطنملا

 يف رخأت ةلودلا ءاهب نأ ىلإ ةلودلا ءاهب شيج لوصو

 يف رظنلاب مركم نبا ىلإ ةلودلا ءاهب بتكو لوصولا
 ةكرعملا ضوخي نأ هيلع نأ مركم نبا دجوو لامعألا

 زامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 وأ فازنتسالا برح بولسأ عبتاف تاوق نم هيدل امب

 نيب عئاقولا ترركتو ءرفلاو ركلا بولسأب فرعي ام
 ةلودلا ءاهب باحصأ كارتألا ديب ناكو ةدم نيقيرفلا

 «ناجرأ ىلإ اهنم مليدلا عمو زمرهمار ىلإ رتست نم
 هعمو زمره ذاتسأ يلع ابأ ذفنأ ةلودلا ماصمص نإ مث

 ناتسزوخ نع كارتألا حازأو «مليدلا يف هقّرفف لاملا

 بّنرو دالبلا يلع يبأل تلخو ءطساو ىلإ اوداعو

 نيذلا ةلودلا ءاهب كارتأ بتاكو لاومألا ىبجو لامعلا

 نسحأف مهضعب هاتأف مهلامتساو مركم نبا ركسعم يف

 مث «ناتسزوخ لامعأ يف يلع يبأ لاح رمتساو مهيلإ

 نم اوداع هعم نيذلا كارتألاو مركم نب دمحم ابأ نإ

 عئاقو مهنيب ىرجو برحلل يلع وبأ دعتساو طساو

 ةدرعلا ىلع اومزعف مليدلا ىلع ةوق كارتألل نكي ملو

 ةافو دعب الإ ةهجاوملا هذه هتنت ملو ةيناث طساو ىلإ
 زمره ذاتسأ نب يلع يبأ لوخدو ةلودلا ماصمص

 ةنس كلذو ةلودلا ءاهب ةعاط يف هعم نيذلاو مليدلا

 را

 ىلع ةداكدكر يرحل هله لامة سن مز
 ةفيلخلا ناويد ردصأ ةلودلا ءاهب ةمدخ يف هدوهج

 رصانب مركم نب نسحلا دمحم وبأ بيقلتب ًانامرف
 نم بلط دق دمحم ابأ نأ دعبتسن الو نيدلاو ةلودلا

 دعب نامُعم هنطو ىلع ًامكاح هنييعت ةلودلا ءاهب

 اهنا امك «ةسيصوملا ةؤلو ىلع رومألا بارطسا

 الو .نامع ةيالو هديلقتب رخآ ًانامرف ردصأ ةلودلا

 امبرف نامعل قباسلا يلاولا وه نم رداصملا ركذت

 هنأ نأ لينا دف نام نلغ نييييوتللا يلاو نوي
 ينب نأب روهشملا لوقلا دنفي نييعتلا اذهو .يفوت
 هيوب ينبل اومدختساو دادغب ىلإ اوراس مركم

 اودرطو نامع اوكلمف سراف نم بكارملاب مهوناعأو
 لبق نم نّيع دمحم ابأ نأ ًالوأف :لابجلا ىلإ ةارشلا

 ميلقإ نكي مل ول نييعتلا متي نأ نكمي الو ةلودلا ءاهب
 مت رمألا نأ ول ًايناثو «ةيهيوبلا ةطلسلل ًاعضاخ نامع

 دوعص تعبات يتلا ةيخيراتلا رداصملا تناكل ًابرح

 رابخأ ركذ نع تضاغت ام مركم نب دمحم يبأ مجن



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 ثدح يذلا نكلو ءالعف تعقو تناك ول برحلا هذه

 ام هتناعأ اهنأ رداصملا يورت ىتلا بكارملا هذه نأ

 دك تلمح علا تكارملا الإ ةفيفصلا ىف نيف
 لصح يذلا ةييعللا اذه نأو .هلاجرو هلاومأو همشحو

 وه امو نيينامُعلا هباحصأ ىلإ قحلا عوجر الإ وه ام
 هدناس يذلا لجرلا لاضفأب ةلودلا ءاهب نم فارتعا الإ

 ثذحتيو ءهمكح نوؤش رّبدو هكلم ناكرأ ديطوت ىف

 لوقيف نييعتلا اذه نع (هلئابقو هنادلب جيلخلا) فلؤم
 مركم نب دمحم وبأ نيع (م444 ) ه٠74 ماع يفو

 نأ اننكميف لجرلا ىضام نع امأ نامُع ىلع ًامكاح

 النابلا ريغ ررثكلا نبا نم تانولعملا ند ابنك نقم

 اميف «نامعل همكح ةعيبط نع تامولعم ةيأ ىلع رثعن
 .لادتعالاب مسني ًامكاح هنأ ادع

 ةيبرعلاو ةينامعلا رداصملا نإف نييعتلا اذه ذنمو

 نوكت امبر لقالق وأ ثادحأ ةيأ نع ةراشإلا نع تتمص

 ىتح مركم نبال رمألا بتتسا نأ امو نامع يف تثدح

 نع بئانك دالبلا مكحي رمتساو سابعلا ينبل ةبطخلا ماقأ
 ةرتف ضمت ملف هيوب ينب اضر لانو «يهيوبلا ةلودلا ءاهب

 ديدج ديلقتب ةلودلا ءاهب هيلع معنأ ىتح همكح نم ةزيجو

 نامرك ىلع فارشإلا ه١٠4 ةنس ىف هيلإ دنسأو

 . هلمع ىلإ ةفاضإلاب
 ةجرد مركم نبا دهع يف دالبلا تغلب دقو اذه

 نم يتأي ناسنإلا نأ ىتح رارقتسالاو ناميإلا نم ةريبك
 ركذتف ءنامُع ىف هدجيف لمع نع ًاثحاب دادغب

 دحأ وهو لصاو نب سابعلا ابأ نأ ةيخيراتلا رداصملا

 جرخ دادغب يف رمألا هيلع قاض امدنع نييهيوبلا ةداقلا

 ذوفن ىدم انل حضوت نأ نكمي ةياورلا هذه ةلمكت نأ

 كلذ يف مهتراجت ةعسو مركم ينب مكح ةرطيسو

 لصاو نبا يأ لجرلا اذه نإ ةياورلا لوقت .ءدهعلا

 ديمع هدنع رضحأو زاوهألا ةمدخ ىلإ كلذ دعب لقتنا

 ىلإ هرّيسو ًافيثك ًاركسع هعم زهجو دادغب نم شويجلا

 نم ةلودلا ءاهب نكمت ىتح نمزلا نم ةدم ةلودلا ءاهبو

 عمه

 مركم نب دمحم يبأل ناكو «هرطخ ءردو هيلع ءاضقلا

 ابأ هنبا اهيف حدم يتلا دئاصقلا نم ةديصق يف رود

 يف هرودو دمحم يبأ ةعاجش رّرصي وهف مساقلا

 رئاثلا يجركلا هيمسي يذلا لصاو نبا ةنتف دامخإ

 1 :ةرصبلاو ةحيطبلاب

 تفرتعا ةرصبلا موي كوبأو
 ركنلاهفويسل ىدعلاممق

 ترتب ةمزع نماصع ىقلأ

 رتبلاابظلادح اهتايآ

 تكفأ ام يجركلا ىلع تفقل

 ركمنموديك نمهافك
 اروح هسفن ششي ندعم

 رسأن مو لتق نمنيلذ

 ةلجاعدحأرارفلادجي

 رفلاب توملا برغ فكول

 ىلإ ريشي ةينامُعلا دوقنلا باتك فلؤم نأ امك

 مركم ينب ةلود راهدزاو ءاخرب قلعتت ىرخأ ةقيفح
 ردص يذلا يهيوبلا رانيدلا نع هريرقت لالخ نم كلذو

 يبأ دهع يف كلذو مركم ينب مكح لالخ نامَع يف

 ءانثأ يفو) :باتكلا فلؤم لوقيو مركم نب دمحم

 مركم ينب ةرسأ ترهظ نامع يف هيوب ينب مكح
 رصان ةرسألا هذه نم مكح دقو نييهيوبلل ةيلاوملا

 ًاءدب نييهيوبلا مايأ رخاوأ يف مركم نب نسحلا ةلودلا

 ه6١14 ةنس لبق ىرخأ تارتف مث ها٠84 ةنس نم

 رانيدلا ىلع (ح) همسا نم فرح لوأ عضو دقلو

 مسا تحت ه6 ةنس نامع يف بورضملا يهيوبلا

 مسا عم رانيدلا ىلع همسا درو دقو يهيوبلا مكاحلا

 يهيوبلا مكاحلا مساو هللاب رداقلا وهو يسابعلا ةفيلخلا

 هبئان مساو ةمألا ثايغو هللا ءايضو ةلودلا ءاهب وهو

 (ح) فرح مث ءرصن وبأ نيدلا ماوق كولملا كلم وهو

 مكحي ناك يذلا مركم نب نسحلا مسا ىلإ زمري وهو
 ديسلا دقنلا رشان يأر وه اذهو ةرتفلا كلت يف نامُع

 رانيدلاو فلؤملا يأرلا اذه ىلع هقفاو دقو (ستيب



 ١ع

 ةيكيرمألا تاكوكسملا ةيعمج فحتم يف ظوفحم

 دقن رخآ اذهو) باتكلا فلؤم قلعيو .كرويوينب

 برض يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف فورعم
)!3 

 نع ريبعتكو ه6٠١٠5 ةئسو ه5٠41 ةئس نيبو

 لزانتي مركم نب دمحم نإف نامع يف يسايسلا رارقتسالا

 نأ دعب «مركم نب يلع مساقلا يبأ هنبال ةرامإلا نع

 دطو ةنس ةرشع سمخ يلاوح نامعل همكح يف ٌرمتسا

 نامرك نم دتمت ةيوق ةلود اهيف ماقأو هتلود ناكرأ اهيف

 . ًابرغ نامعو ًالامش فاريس ىلإ ًاقرش

 لقتنا مركم نب دمحم ابأ نإف نامع مكح هكرت دعبو
 هيوب ينب ةلود يف راشتسمك هرود الصاوم دادغب ىلإ

 ناطلس نيب فالخ ءوشنو ةلودلا ءاهب ةافو دعب ًاصوصخ

 ءامهنيب حلصلل ىعس دقف ةلودلا فرشم هيخأو ةلودلا

 ه5 11 ةنس ثداوح يفف ةيخيراتلا رداصملا ركذت امكو

 لك فلحو ةلودلا فرشم هوخأو ةلودلا ناطلس حلطصا

 يبأ نم يعسب حلصلا ناكو «هبحاصل امهنم دحاو

 ريزو يجخرلا كلملا ةلودلا ديؤمو مركم نب دمحم
 فرشمل هعيمج قارعلا نوكي نأ ىلع ةلودلا فرشم

 .ةلودلا ناطلسل نامركو سرافو «ةلودلا

 ًايلاغ ًانمث هتفلك دق ريبدتلاو ةراشتسالا هذه نكلو

 دحأل ظهاب نمثك رمألا ةياهن يف هتايح عفد هنأ ةجردل

 وهو ءمركم نب دمحم يبأ ىلع ناكو ةيسايسلا هئارآ

 ًارذح نوكي نأ ؛ةيهيوبلا ةسايسلا زيلاهد يف قّمعتملا

 نكل «ىوقلا نيزاومل هئارقتسا يفو ةيسايسلا هئارآ يف
 ىلوألا ىه تناكو ةرملا كلت ىف هناخ ظحلا

 ناطلس 1 ةثداحلا هذه تثدح دقو ؛ةريخألاو

 يبأ بغر زاريش يف هتافو دعب ذإ 1١6 ةنس ةلردلا

 راجتيلاك نبأ هيبال ةطلجلا لمي نأ يف موك قادم
 هيبأ دعب هكلمل مركم لآ هبلطف زاوهألا يف ناك يذلا

 وبأ همع نوديري كارتألا ةداقلا ناكو هعم هاوه ناكو

 «ةينامثعلا دوقتلا نع هثحي ىف ىنسحلا رقاب دمحم ديسلا ركذي )١(

 .ها46 ةنس يهو رانيدلا اذه اهيف برض يتلا ةنسلا

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 هوبتاكف «نامرك بحاص ةلودلا ءاهب نبا سراوفلا

 هقبسف اهنع راجيلاك وبأ رخأتف رومألا يلوتل هنوبلطي
 وبأ ةبحصب ناكو ءاهكلمف اهيلإ سراوفلا وبأ همع
 امل هيبأ ىلع راشأف مراكملا وبأ هنبا مركم نب دمحم

 هسفن ىلع هيف نمأي ناكم ىلإ ريسي نأ فالتخالا ىأر

 مدنف ةرصبلا دصقو هكرتو هنع راسف «هلوق لبقي ملف

 وبأ لداعلا ناكو هنبا عم لحري مل هنأل دمحم وبأ

 ىلإ ريسملاب هحصن دق داوقلا دحأ هنفام نب روصنم

 نوكتو فارين دصقتا ذأ ةحلصتلا "هل التاق قارس

 كولملا جاتحتف نامعب مساقلا وبأ كنباو كرمأ كلام

 بيصأ هنكل فاريس ىلإ يضميل ةنيفس بكرف ؛كيلإ
 ىأر امل مركم نبا نإ مث «ةكرحلا نع هتدعقأ درب ةبونب
 ةعيبلا دقعل ةرركتملا هتالواحم مغر راجيلاك وبأ رخأت

 سراوفلا وبأ بيصنت ىلع كارتألا دوئنجلا رارصإو هل

 نامرك ىلإ هنفام نب لداعلا لسرأو مهبلاطمل خضر

 ةلاسر هغلبو لداعلا هيلإ راسف سراوفلا يبأ راضحإل

 مركم نبا فقوم نسحي نأ لواح هنأ امك مركم نبا

 ىلع كلذ دعاس دقو «سراوفلا يبأل ةعيبلا ريخأت نم

 يف ام نأ ىلع طيسب تقول سراوفلا يبأ رطاخ ةيضرت

 يبأ لوصو دنعو .دعب هتني مل مركم نبا ىلع هبلق

 سانلا هعمو هاقلي مركم نبا جرخ سراف ىلإ سراوفلا
 ىلع مهلاحأف ةعيبلا قحب (سراوفلا وبأ) دنجلا بلاطف

 لاومألا عفد يف ددرتو مركم نبا قياضتف مركم نبا

 ىتح كلاومأو كلام لذبت نأ يأرلا :لداعلا هل لاقو

 نسحتسي مل مركم نبا نكل «ريخس ىلع رومألا ريست
 مركم نبا دنجلا ىكشف هنفام نبا تكسف هرهتناف همالك

 هبلق يف ةنيغضلا لمحي لاز ال يذلا سراوفلا يبأل

 يبأ لبق نم ةئعبلا ريخأت ةجيتن مركم نبا ىلع
 ىلعو مركم نبا هيلع ضبقف مركم نب دمحم
 نبا ىقبتساو مركم نبا لتقب ماق مث هنفام نب لداعلا

 يف هرمع ىنفأ ميظع لجر ةايح تهتنا اذكهو هنفام

 ال ةسايسلا ةغل نكل مهمكح ريبدتو نييهيوبلا ةمدخ

 حلاصملا ىلع ظفاحت ام ردقب فطاوعلاب فرتعت

 . ذوفنلاو



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 لتق ةثداحب نامع مكاح مساقلا وبأ هنبا ملع امدنعو

 دقف ءأعيرس هّدر ناكو هيبأ رأثب ذخألا ىلع مزع «هيبأ
 راجيلاك يبأ كلملا عم ًايركسعو ًايسايس ًافلاحت ماقأ

 ىلإ ركسعلاب راسو ةيركسع ةلمح راجيلاك وبأ زهجف

 يبأ هريزو عم هدنج سراوفلا وبأ هنع ريسو سراف

 ويأ لصوف ««هلاتقل يوسفلا يلع نب نسحلا روصنم
 هركسع ةرثكل نواهتم روصنم يبأ ريزولاو راجيلاك

 ام نوعاتبي دلبلا يف هدنج قّرفت دقو مئان وهو هوؤاجف

 دهاش املف ؛برحلا رمأب ًالهاج ناكو هيلإ نوجاتحي

 دقو ركسعلا بتري ريزولا عرش راجيلاك يبأ مالعأ

 ىلع مهو راجيلاك وبأ مهيلع لمحف بعرلا نم هلخاد

 ءهركسعو راجيلاك وبأ منغو اومزهناف «بارطضا
 ةميزهلا ربخ ىهتنا املف «مهلام لكو مهباودو مهلاومأ

 وبأ كلمو نامرك ىلإ عجارت سراوفلا يبأ همع ىلإ

 .زاريش لخدو سراف دالب راجيلاك

 :مركم نب يلع مساقلا ىبأ ةلودلا ديؤم - "

 نامع يف ةطلسلا ديلاقم مساقلا وبأ ملتسا دفل

 وبأ هدلاو اهلذب يتلا دوهجلل ةجيتن كلذو ةبتتسم رومألاو

 ريشُت نأ بجيو ؛ةيمركملا ةلودلا سسؤم مركم دمحم
 هجو ىلع ًافورعم سيل مكحلا همالتسا خيرات نأ ىلإ انه

 يمليدلا رايهم اهب هحدم يتلا دئاصقلا ىلوأ نكلو ةقدلا

 ةنسو ه57٠4 نيب ام ةرتفلا يف مكحلا ىلوت هنأ ىلع لدت

 انعضو ام اذإ بسانم خيرات لاحلا ةعيبطب وهو ه1

 اذه ءمكحلا يف اهاضق يتلا ةليوطلا ةدملا انرابتعا يف

 ةلودلا ديؤمب هتيمستب ًانامرف ةفيلخلا ناويد ردصأ دقو

 الإ ردصت ال ةيمستلا هذه نإ ثيح ؛مكحلا هيلوت لاح

 رخآ ًانامرف نأ امك «ةفيلخلا ناويد نم يمسر نامرفب

 . ةلودلا ناطلس لبق نم نامُع ىلع ًامكاح هنييعتب ردص

 ًاظوحلم ًايسايس ًارارقتسا همكح ةرتف تدهش دقو
 دوعي امبرو يجراخلا ىوتسملاو يلخادلا ىوتسملا ىلع
 نيب ءاوجألا تداس يتلا ةينطولا ةدحولا ىلإ كلذ

 يذلا يسايسلا قافتالا دعب ًاصوصخو ةيلخادلا فارطألا

 ينب ةلود نيبو ةيضابإلا ةمامإلا ةطلس نيب هيلع قفا

 نسل

 خيشلا هبتك امم هجتنتسن نأ نكمي ام اذهو مركم

 يأ ةمامإلا اودقعو» :لوقي وهف ةرتفلا هذه نع يملاسلا

 عبس ةنس يف ناذاش نب ليلخلا ىلع ةيضايإلا نم ةارشلا

 . ةثامعبرأو

 راسف ةئامعبرأو عضب ةنس يف بتكلا ضعي يفو
 هلدعب تنمأو ةربابجلا مهنع عفدو ةليمج ةريس مهب

 كلامملا هل تنادو دابعلا هلظ يف تحارتساو دالبلا

 «لضفلا راشتناو لدعلا روهظل دوفولا هيلإ تدفوو

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ كلذ يف هيلإ دقو نممو
 ًادجنتسم ًارصنتسم هءاج يمرضحلا ناميلس نب سيق

 لاملاب هّدمأ مامإلا نإ مث «نميلاو تومرضح ىلع

 ةرتفلا هذهو .«تومرضح ىلإ مهب راسو لاجرلاو
 نب ليلخلا مكح ةرتف نأل مساقلا يبأ مكح قفاوت

 ةنس ىتح يملاسلا خيشلا لوقي امك ترمتسا ناذاش

 نأ ودبيو ه478 ةنس يفوت مساقلا ابأ نأو ه6

 عم يسايس قافتا ىلإ تلصوت دق مركم ينب ةلود

 ةقطنم امهنم لكل نوكت نأ يف ةيضابإلا ةمامإلا ةطلس

 نوؤش يف نيتطلسلا نم يأ لخدتت ال ثيحب ذوفن
 خيشلا هركذ ام يأرلا اذه دكؤيو «ىرخألا ةطلسلا

 نب ليلخلا مايأ نامع ىلع كرتلا تجرخو) يملاسلا

 مهنإف سابعلا ينب دنج اوناك كرتلا ءالؤه لعلو ناذاش

 تراص ىتح مهرمأ ىلع اوبلغو كرتلا اومدختسا دق

 اوجرخف مهيديأ يف ةلآ سابعلا ونب راصو مهيلإ ةلودلا
 نم نامع لهأ بصنو ليلخلا اورسأو نامع ىلع

 اودر كرتلا نإ مث ءًامامإ يلع نب ًادمحم رسأ امدعب

 (هلدع يف مهتبغرو هيف مهبحب هيلإ سانلا لامو ليلخلا
 ءامسأو مركم ينب خيرات ركذي يملاسلا خيشلا نأ مغرو

 ىلع رصي هنأ الإ ةفلتخملا رداصملا هتور امك مهماكح

 نم ريغي ال اذهو سابعلا ينب دنجو كرتلاب مهتيمست

 ىتح دنج مهل قبي مل سابعلا ينب نأل ًائيش ةقيقحلا
 مهل نكي مل هيوب ينب ىتحو سابعلا ينب دنج مهيمسي
 مهنأل ةرتفلا هذه يف مركم ينب ةلود ىلع ذوفن يأ

 يورت امك قّرمتلاو فعضلا نم ةلاح يف اوناك

 ضعب مركم يئب دنج يف ناك امبرو ةفلتخملا رداصملا



 . نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا غ1

 ينب ةلود ىلإ لوكوم مهتدايقو مهرمأ لك نكل كرتلا
 اذامل لءاستنو يملاسلا خيشلا ةياور ىلإ دوعن ؛مركم

 سرامي يكل ليلخلا مامإلا مركم ينب ةلود تكرت
 نم ؛ةيسايسلا اهتطلسل هتضراعم مغر ةينيدلا هتطلس

 ظفحي يسايس قافتا ىلإ الصوت دق نيفرطلا نأ حضاولا

 نوصيو ةيفارغجلاو ةيسايسلا هحلاصم فرط لكل
 امهنيب ءامدلا نقحيو فرط لكل ةبستكملا ةقيقحلا

 ققحت ام اذهو نامأو مالس يف فرط لك شيعي كلذبو

 نإف اذهلو .نيفرطلا رداصم هيلع تدكأ امو لعفلاب

 يف هلئابقو هنادلب جيلخلا باتك فلؤم زليام .ب. س

 يف ددرتي ال نامع خيرات نم ةرتفلا كلت نع هثيدح

 ةيلاربيللا ةيصخشلاو نامع ديسب (مساقلا وبأ) فصو

 . ةماهلا

 ةرتف نع ًاريثك ةيخيراتلا رداصملا ثدحتت الو

 تامولعملا نإف كلذلو (مركم نب مساقلا يبأ مكح)

 نإ ثيح ةمودعم نوكت داكت ةرتفلا هذه نع ةرفوتملا

 وهف نودلخ نبا خيرات يف تدرو ةديحولا تامولعملا

 مركم ونب دبتساف «هيوب ينب ةلود تفعض مثا :لوقي
 يبأ ةلودلا ديؤم مهنم ناكو اهكلم اوثراوتو نامعب
 ناكو مركم نب نسحلا ةلودلا رصان نب يلع مساقلا

 يمليدلا رايهم هحدمو يقهيبلا هلاق احودمم داوج اكلم

 ةدم دعب ةثامعيرأو نيرشعو ٍنامث ةنس تامو هريغو

 «نودلخ نبا مالك يهتني انه ىلإو ؛««كلملا يف ةليوط

 ينب ةلود يف اهلاق يتلا يمليدلا رايهم دئاصق نكلو

 ىلع مساقلا يبأ ةلودلا ديؤم يفو مومعلا ىلع مركم

 هذه نع ةقرشم ةروص لضفأ انل تمدق دق صوصخلا

 يذلا مدقتلا او راهدزالا ىدم نعو ةينامعلا ةلودلا

 يبأ ةلودلا ديؤم مكح ةرتف يف ًاصوصخو هتققح

 نم ًاديزم يكم يلع دمحم روتكدلا يقليو .مساقلا

 يتلا هترضاحم يف يمليدلا رايهم دئاصق ىلع ءوضلا

 اذإو لوقيف يرجهلا عبارلا نرقلا يف نامع نع اهاقلأ

 ةليلق نامع يف مركم ينب نع ةدراولا رابخألا تناك

 مهأ نع اميس الو ةرسألا هذه نع انيدل نإف ةبرطضم

 ةقيثو مركم نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأ اهدارفأ

 ءارعش مالعأ دحأ دئاصق نم ةعومجم يه ةفيرط

 ىلع انعلطت ةينفلا اهتميق بناج ىلإ يهو عبارلا نرقلا
 .ءوضلا اهيلع طلسي نأ قحتست نامع ةايح نم بناوج

 يف دلو يذلا يمليدلا هيوزرم نب رايهم وهف رعاشلا امأ
 يفوتو عبارلا نرقلا نم يرجهلا سداسلا دقعلا لئاوأ

 نب مساقلا وبأ هحودمم اهيف يفوت يتلا ةنسلا سفن يف

 ايسوجم رعاشلا اذه ناك دقو ه487 ةنس يأ مركم

 هللا حتف امنيح ه144 ةنس ىتح هتيسوجم ىلع لظو
 فيرشلا دي ىلع رعشلا يف هجرخت ناكو مالسوؤلل هبلق
 ةيزاجحلا هدئاصق علاطم يف اميس الو رثأت هبو يضرلا
 مساقلا يبأب يمليدلا رايهم ةلص نأ رهظيو .ةيدجنلاو

 يف ركبملا امهبابش مايأ ىلإ عجرت ةميدق ةلص تناك
 ' ةنس هيلإ اهب هجو يتلا هتديصق يف لوقي وهف دادغب
 هه:

 مكحامس نم مركم ينب ًالهم
 ىرثلا رضخاو رفصملا رمثأ دق

 هرظنت يتلقم تناك مجناي

 ىوتساو مت ردب رانتسا ىتح

 لزيملف ةناحيرهتبحص

 ىمنر ًانصغ لاط ىتح يئاعد

 هسنت ملام ريخلا تركذ ركذأ

 ابصلا مايأ كركذ يتبحص نمم

 ىلع ةبوتكم اهطورش ةمرحو
 اذ قحاوعار دجملا نييج

 جات هيخأو مركم نب مساقلا يبأ يف هدئاصق امأ

 اتيب نيثالثو ةئامتس اهتايبأ ةلمجو ٍنامث يهف مراكملا
 امهوبأ اهيف كرتشا ىتلا ثادحألا نم ًاريثك لجسي اهيفو

 ةقلاب ةروضاادل مذقي انك مركمانب نسحلا دمحم وبأ
 اهضعب ءانثأ يف درويو ةيداصتقالا اهتايحو نامعل لامجلا

 هجو ةيئار ةديصق يف لوقيو ةيرحبلا ةنيفسلل ًاعئار ًافصو
 :ه57٠1 ةنس رخآلا ىدامج يف مساقلا يبأ ىلإ اهب

 رفولاةناهإباهمسااورصن



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 اهبش مهؤاطع راصو اونطق

 رسيهكلمو ماقرحبلاب

 مهبهاوم نم رادلك يف
 رفقلاةدلبلا ىفايحلا رثأ

 د تملا ستكلالر

 رغفلةليضنف بأي الام

 مهضعبوًافرش مهتديز

 رمع يفواولا لثم هيبأل

 اهروصيف نامع ىف ةيداصتقالا هتسايس نع ثدحتيو

 حاتفنالا وبلا ةةيورع نأ نكميام ىلع ةمئاق

 :لوقيف يداصتقالا

 ام كباهلهأو نامع تأرو

 يرشملا نمأو ريقفلا ىنغأ
 ةشحوم يهو كدوجب تراص

 رفسلاةلبقو دوفولا سنأ

 ضرع ناكو مساقلا يبأ ىلإ اهب بتك ةديصق يفو
 بوكر نم هفوخ ىدبأف نامع يف هيلع مدقي نأ هيلع
 :ه14506 ةنس رفص يف هيلإ اهذفنأو رحبلا

 يدوعق ىأرو ىنغلا يل لوقي
 بالطلاو لومملا يعسلا نع

 لام نامع راحب يف كل امأ

 باعصلا جاحلارقافم دي

 ًايعر تامرحلا عسوي ىلومو

 بارخلا لمألا سرادرمعيو
 ونحت ناطللاديؤم لعل

 باضغلادعيب هلضف فطاوع

 تسحأ اذإ لابجلاك دعاوص

 باوجلاك لزاون وأًأاميسن

 يوطي نيعلا قوري ال رضخأو
 باهإلا ءادوس ءاضيب ىلع

 ديدح نم ةمزألا هيذاجت

 باذجلا يف رطقي وأ صمقيف

 سكر

 امض نوكش باكرلا صرخ ذإ

 باكرلا قرش اهنابكراكش

 ةرصبلا ىلإ هناطلس دادتما روصي ةعبار ةديصق يفو

 ىصقأ ىلإ اهمايأ يف نامع ةراجت عاسّناو ةلبألا يداوو

 : قرشلا دالب

 اهلمهأو دالبلا نع ةاعرلا مان

 دصارٍباهش هانيعوأزجع

 ةميرت مير دس هرتسألا إو
 دئاذلا يصع همراوص تناك

 يقتسيام ىلإ ٍةزبرس نيبام
 دعاص نم ًاأطباه ةلبألا يداو

 زرابم ريغ وهو برضي ناضقي

 دراطم ريغوهو نعطيو ًامزع

 هنيميب تفوامف روحبلا ترج
 دماجبدمياهبئاذنأكف

 اهزرح يف امر اهرهوجب تنظ
 دئاوفو رئاخد تاسفنم نم

 هفويسوهفكاهتجرختساف
 دفاولو لمؤملاهب تخسف

 لوقي هل هحئادم رخآ يه تناك ةسماخ ةديصق يفو

 دقو اهمكح اولواح نم ىلع نامع ءاصعتسا ىلإ ًاريشم

 لوقي ه477 لاوش يف رايهم نبا يأ هنبا عم اهب هجو
 :اهيف

 احلمم رحبلا بكرن ًابذع رحبلا ىلإ
 نوزح نهقرط لوهس برو

 هدعب كيوري .برشلا ريرم ثيبخ
 نيعم هافشلا مكح ىلع لالز

 هئام وفص نماث رحب ضرألا ىلع
 نوجأ يهو عبسلا راحبلاب ىمط

 اهدنزب حدقاو قيفوتلا ىلعاهضخف

 نيمض حاجنلاب ينإو انامع

 ىنملا لهاك ىطتما نيدلا رصان ىلإ
 بمق حاجنلا تاياغب قيلخ



 عا

 هقحتسيامفايندلا يف دحوت

 نيكم عاسولا ايندلا نم ناكم

 اهسوسي نأ اهلبق نم تزجع دقو
 نررقواهجاردأ ىلع نورق

 ةداقماهودوق ىرسك لآ الف

 نوفصو ةضاكرمهدنعو

 اهظفحب اوماق لايقألا ريمح الو

 نوصحو اهتود بابق مهيفو

 :لوقي مث

 مهنيب ركذت نيح كولم كاذف

 نييع سولللا يجيهم لكن
 الوادج يرجي ءاملاب اولهاب نإف

 نيقح راحبلاو مج كءامف

 هرحس ٌقراملك ميسنلا اونظو

 نونظو تفم طالغأف ذلأ

 مركم نب مساقلا يبأ نب نسحلا ىبأ '"' 

 نم ةعبرأ فلخ مركم نب مساقلا وبأ يفوت امل
 شيجلا وبأ ًاضيأ ىمسيو نسحلا وبأ مهو نينبلا

 رداصملا ركذت مل ريغص رخآو دمحم وبأو بذهملاو

 نسحلا وبأ مهربكأ ةلودلا رومأ ىلوتو همسا ةيخيراتلا

 ةلودلا دهشت مل ثيحب ةبتتسم ةلودلا نوؤش تناكو

 نأ ركذت ةيخيراتلا رداصملا نكلو يلخاد ديدهت يأ

 يبأ ريهظلا تاراغل تضرعت دف ةرتفلا كلت يف نامع

 لبق نم اهل ًانماض ناك دقف ؛ةرصبلا مكاح مساقلا

 ردقيو ؛ةنس لك هعفدي لام لباقم راجيلاك يبأ كلملا
 ءارث ىرثأ دق ريهظلا ناكو ناتو فلا نيب للارص

 ذخأف «ةرصبلا تادئاع نم هيلع لخدي ناك امل ًاشحاف

 ذخأ ةوق هل نّوك امك ةرصبلا نيصحت ىلع لمعي

 يبأ كالمأل ضّرعتف «جيلخلا ةقطنم يف اهب كرحتي

 ءهلاومأو نامع ريمأ مركم نب مساقلا نب نسحلا

 اذه عقو عضوم يأ يف ركذت ال ةيخيراتلا رداصملاو

 ةرصبلا يف نسحلا يبأ كالمأ ىلع عقو له ءادتعالا

 نسحلا وبأ ملع املو «فاريس يف مأ نيرحبلا يف مأ

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 هيلع ضرعو راجيلاك وبأ كلملا بتاك ءادتعالا اذهب

 لباقم ةرصبلل ًانامض ةنسلا يف فلأ ةئام هل عفدي نأ

 قفاوف ءاهنع مساقلا يبأ ريهظلا داعبإو اهيلع هفارشإ
 ّدعأو ريهظلا لاتقل دعتسي مركم نبا ذخأو راجيلاك وبأ

 نب روصنم يبأ ةدايقب رخآلا وه ًاشيج راجيلاك وبأ
 نبا دونج ةلماح نامع نم بكارملا ترحبأو هنفام

 نبا ضبقو اهحتف مت ىتح ةرصبلا ترصاحو مركم
 ررقو هلاومأ عيمج هنع ذخأو ريهظلا يبأ ىلع هنفام

 رانيد فالآ ةرشعو ةئام اهعومجم غلب تامارغ هيلع

 ًاموي رشع دحأ زواجتت ال ةدم يف اهعفدي نأ ىلع

 نامع نم دتمت نسحلا يبأ كلم ةعقر تحبصأو

 .ًالامش ةرصبلا ىلإ ًابونج

 غلاب ريهظلا يبأ ىلع قحاسلا راصتنالا اذه دعبو

 لاطه نب يلع هشيج دئاق ريدقت يف نسحلا وبأ

 امدنع هنأ ىتح همارتحاو هماركإ يف غلابو يناجونملا

 امبرو «هل ًاميركت نسحلا يبأ موقي هسلجم ىلإ لخدي
 يذلا بذهملا هيخأ باسح ىلع ةلماعملا هذه تناك

 لبق نم شيجلا دئاقل ةصاخلا ةلماعملا هذه لثم هتءاس

 غلبو ءرمألا اذه يف هثدحو كلذ هيلع ركنأف هيخأ

 ططخو بذهملل ًاءوس رمضأف كلذ شيجلا دئاق

 ناك اذه لاطه نبا نإف ةقيقحلا يفو ؛هنم ماقتنالل

 ءاليتسالل ططخي ناكو نيوخألا نيب ةعيقولل ىعسي
 بلق بيلأتب اهأدب ةديكم كلذل ربد دقو مكحلا ىلع

 ةقرو ىلع عقوي هلعج نأب هيخأ ىلع نسحلا يبأ
 هدعاس ام اذإ ةلودلا ىف لامعأ ىلع لاطه نبا ةيلوتب

 ةقرولا هذهب ءاج لاطه نبا نإ مث ءهيخأب ةحاطإلا يف
 كيلع دسفأ دق كاخأ نإ هل لاقو نسحلا ىبأ ىلإ

 ملي يتلاعساو من توحتو تاباسما : نم اريدك
 نأ ودبيو هطخ اذهو َيف عقيو ينمذي ناك اذهلف هقفاوأ

 اذه لاطه نبا ريثأت تحت عقو دق ناك نسحلا ابأ

 رمأ نم دكأتي نأ نود هيخأ ىلع ضبقلاب ًارمأ ردصأف

 الو هيخأ نم صلخت رمألا ةياهن ىفو ةقرولا كلت

 بذهملا لتقب ماق يذلا وع كاظتخ نا نأ دعبتسن

 ىلع ءاليتسالل هططخم نم لوألا ءزجلا ذقن اذهبو



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 فعض ةلاح يف ناك نسحلا ابأ نأو ًاصوصخ مكحلا

 ةطيسب ةرتف الإ يه امو ةلودلا رومأب مايقلا نع زجعو
 .مركم نب مساقلا يبأ نب نسحلا وبأ تام ىتح

 مركم نب مساقلا يبأ نب دمحم ىبأ  ؛

 نأ لاطه نبا دارأ مركم نب نسحلا وبأ يفوت امل

 مركم نب مساقلا يبأل ثلاثلا نبالا دمحم ابأ نامع يلوي

 ىلوتي نأ تضفر همأ نكل ريثألا نبا لوقي امك ءهلتقي مث

 نوؤش ىلع ًاريغص لازي ال هنأب تعّداو مكحلا اهنبا

 رمألا ىلوتي نأ لاطه نبا ىلع تضرعو ةرامإلاو مكحلا

 ةيادب نم هفده ناك كلذ نأل كلذب بحرف ءهسفنب

 يبأ مأ لعلو مكحلا ىلع ءاليتسالل اهعضو يتلا ةطخلا
 نأ نم تعنام كلذلو هتاططخمب ملع ىلع تناك دمحم

 نامع مكاح لاطه نب يلع حبصأ كلذبو هل اهنبا ملست

 .ركذُي سفانم نود يهانلا رمآلاو

 لهأ عم ةريسلا ءاسأو ىغط لاطه نب يلع نكلو

 مهلاومأ رداص نيذلا راجتلا عم صخألا ىلعو نامع

 راجيلاك يبأ كلملا ىلإ مركم ينب عم هنم ناك ام غلبو

 امظعتساف مركم ينئب ةرسأ ءافلخ روصنم يبأ لداعلاو

 اذهب روصنم وبأ لداعلا متهاو ءهاربكتساو رمألا

 ناكو صّلخلا مساقلا يبأ باحصأ ىلإ لسرأف عوضوملا

 هرمأو ىضترملا هل لاقيو نامع لابجب مركم ينب بئان

 ةيركسعلا تازيهجتلا هيلإ ثعبو لاطه نب يلع ةبراحمب
 فاحش لاح نزألا هود نا هتعمل ةريعبلا نم
 هيلإ تّمضناو ركاسعلا عمجو لداعلا بلطل ىضترملا

 لاطه نبا نوهركي اوناك نامع لهأ نم ةريبك دوشح

 دالبلا رثكأ ىلع ىضترملا ىلوتساو ؛هتريس ءوسل
 هلتقب ماق لاطه نبال ًامداخ نإ مث لاطه نبا رمأ فعضو

 . يسايسلا هحومط ىهنأو

 نامع ىلإ ريس لاطه نبا لتقب لداعلا عمس املو

 يبأل رمألا اودّهمي ىتح هيراشتسمو هداوق ضعب

 ةلودلا رومأ هل اوبتريو مركم نب مساقلا يبأ نب دمحم

 يف مركم ينب مكح نم ةديدج ةلحرم تأدب كلذبو

 نم حضاو معدبو اهلهأ نم قحاس دييأتب نامع

 عا

 . نييهيوبلا مهئافلح

 ةرتفلا هذه لوح خيراتلا بتك يف ريثكلا دجوي الو

 ينب مكح نأ حضاولا نم نكلو مركم ينب مكح نم
 ددجلا ماكحلا دامتعا نألو «فعضلا يف ذخأ دق مركم

 نييهيوبلا مهئافلح ىلع ديازت دق مركم ينب نم
 دايدزاو اهسفنل ةيلخادلا ةمواقملا ميظنت دعب اصوصخو

 . ةضراعملا تاكرحلا

 يبأ يلوت نم ةنس دعب هنأ ةيخيراتلا رداصملا ركذتو

 لقالقلا نم ديزمل نامع تضّرعت نامع مكح دمحم

 امل مركم ينب مكح ىلع اهلهأ راث دقف «تابارطضالاو

 ديرجتب ه417 ةنس راجيلاك وبأ ردابف مهفعضب اوسحأ

 ةرملا هذه تنكمتو سراف نم تجرخ- نامع ىلإ ةلمح
 . نامع ىلإ ءودهلا ةداعإ نم

 ةلود ىلع أرطت ةخوخيشلاو فعضلا ملاعم تأدبو

 ىتح ىرخأ تاوئس رشع الإ يه امف مركم ينب
 اهيلع تطّلست نأ دعب اهتياهن ىلإ ةلودلا هذه تلصو

 تالمح مهعفنت ملو مهرمأ فعضو ديبعلاو ءاسنلا

 نسحأ اونوكي مل نييهيوبلا نأل .مهتدعاسمل نييهيوبلا

 كلملا نبا رفظملا ابأ نأ ىتح ؛مركم ينب نم ًالاح
 نامع ىف ءودهلا ةداعإل ةلمح رّيس امدنع راجيلاك ىبأ

 ةريسلا ءاسأ يذلا همادخ دحأل رومألا رييست كرت ا

 فتلاو ءهوضغبأو هنم اورفنف مهلاومأ ذخأو اهلهأ يف

 ةدايقلا يهو ؛ةيضابإلا ةمئأ دحأ لوح نامع لهأ

 ةلودلا مواقت نأ تعاطتسا يتلا ةديحولا ةينطولا

 نم ريثكلا تراثأو نييهيوبلا اهفلخ نمو ةيساّبعلا
 تضنق نأ ىلإ مركم ينب ةلود هجو يف تابارطضالا

 ةيلمع داق يذلا مامإلا امأ ءرمألا ةياهن يف اهيلع

 نب دشار وه لوألا ؛نيمامإ دحأ وهف رييغتلاو ةمواقملا

 يف ةمامإلا ىلوت هنأ يملاسلا خيشلا دقتعي يذلا ديعس

 وهف يناثلا امأ ه445 ةنسو ه470 ةنس نيب ام ةرتفلا

 هخيرات يف ريثألا نبا هركذي يذلا وهو دشار نب صفح

 يبأ مداخ لتقو دلبلا دشار نبا َكَلَمو لوقي ثيح

 رفظملا يبأ رمألا ىلع ضبقو مليدلا نم ًاريثكو رفظملا



 غم

 يف أطخلاو ةحصلا ةبسن رابتعا ىلع مئاق لامتحا وهو
 مامإلا نإ ثيح يملاسلا خيشلا اهركذ يتلا خيراوتلا

 ه1150 ةنس هيبأ ةافو دعب ةمامإلا ىلوت دشار نب صفح

 نم لقأ مركم ينب ةلود طوقس نيبو خيراتلا اذه نيبو

 داكت رداصم نع لقن ريثألا نبا نأ امك تاونس ثالث

 .ثداوحلا كلت نم ةبيرق نوكت

 نكت مل مركم ينب ةلود نأ انه هلجسن نأ ديرن امو

 نم ةلهاجتم تناك نإو يهن ةجردلا كلت ىلإ ةميقع

 ءيشلا تزجنأ اهنأ الإ ينامعلا خيراتلا رداصم لبق

 ىلع يفارغجلا اهدادتما انه لجسن نأ انيفكيو ريثكلا

 بجي مث «نسحلا يبأ هنباو مركم نب مساقلا يبأ دهع

 يسايسلا رارقتسالاو ةينطولا ةدحولا ىلإ ريشن نأ
 يذلا يداصتقالا ءاخرلا مث ءاهمايأ يف اققحت ناذللا

 ءاهماكح هعبتا يذلا يداصتقالا حاتفنالل ةجيتن ققحت

 دق نوكت امبر ىرخألا يه ةيفاقثلا ةايحلا نأ امك

 وبأ) عيجشت كلذ دكؤيو ًايقيقح ًاشاعتنا تدهش

 هئاطعو همركب اوداشأو هوحدم نيذلا ءارعشلل (مساقلا

 فيض يقوش روتكدلا بهذيو «يمليدلا رايهم مهنمو

 نأ يف بير الو» :لوقي ثيح هيلإ انبهذ ام ىلإ
 ليشكل ثيدحلاو هقفلا ةسارد يف يملعلا طاشنلا

 ينبو مركم ينب نمزل نامع يف ًامدتحم لظ تاءارقلاو

 نم ريصقت يأ كانه نكي مل هنأب يداقتعا يفو «ناهبن

 امنإو بادآلاو ةفاقثلاب اهئانتعا يف مركم ينب ةلود

 ةرتفلا كلت اوشياع نيذلا نيخرؤملا نم ناك ريصقتلا

 يرجي ناك امل ةحضاو ةروص انل اولجسي مل مهنكل

 نع فرعن اننأل ثادحألا لقن يف نيقيقد اونوكي ملو

 الف «مولعلا رشنو ةفاقثلاو بدألاب مهمامتها انباحصأ

 ةزوح اهيف ىرتو الإ ةعيشلا نم ةعامج هب دلب دجوي

 نوكي دلبب فيكف يعيشلا هقفلا رشني ملاع وأ ةيملع
 بدألاو مولعلاب مهمامتها نإف «ةعيشلا نم هماكح

 ةيرظن يف نودلخ نبا نأ امك «ًاريبك ديكأتلاب نوكيس

 نارمعلا رثكي ثيح رثكت مولعلا نأ دكؤي نارمعلا

 يذلا وهو حيحص سكعلاو هيف ةراضحلا مظعتو

 نم نامع يف ةرتفلا كلت يف لصح دق طيضلاب

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 كانه نوكي ال ملف يداصتقا ءاخرو يسايس رارقتسا

 . ؟يفاقث راهدزا

 لاكشأ بايغ ةلكشم نم يقوش روتكدلا وكشيو
 ةيخيراتلا ةرتفلا هذه نع يفاقثلا ريبعتلاو ةيبدألا ةباتكلا

 يملاسلا خيشلا ةياور ىلع هقيلعت ضرعم يف كلذو

 سفن يف اوشاع نيذلا ةيضابإلا ةمئألا لئاسرو بطخل

 رون دروي املقو لوقي ثيح مركم ينب ةلود مايق ةرتفلا
 لئاسر نم ائيش نايعألا ةفحت هباتك ىف ىملاسلا نيدلا

 نامع ةنيدم اومكح نيذلا ديما ةدنسلا مركم ينب

 ًائيش دروي املق كلذكو ١4547 ةنس ىلإ 764١ ةنس نم

 سداسلا نرقلا نم اهومكح نيذلا ناهبن ينب لئاسر نم

 مهدعب مكحلا عجر اذإ ىتح عساتلا نرقلا ىلإ يرجهلا
 ذإ ةقّمنم يهو «مهلئاسر دروي ذخأ ةيضايإلا ةمثأ ىلإ
 . عيصرتلاو عجسلا اهيلع بلغي

 ةماقإ ناكم نع لءاستي هنإف زليام. ب . س امأ

 ناك نيأ امأ لوقيف مركم ينب ماكحو نييهيوبلا ماكحلا

 دجوت الف .؟نومكحيو نوميقي نويهيوبلا ماكحلا

 ينلمحي ام بابسألا نم كانه نأ ريغ كلذ نع تانايب

 هل ناكو ؛قاتسرلا مهمكح رقم نأب داقتعالا ىلع

 نب نسحلا يبأ دهع يفو ىوزن هرقم بئان وأ دعاسم

 ىمسي بئانلا اذه ناك هيبأ دهع امبرو مركم
 . ىضترملا

 يتلا ةيعيشلا ةرسألا مركم ينب ماكح مه نذإ ءالؤه

 يلاوح ىلإ عبارلا نرقلا رخاوأ ذنم نامع تمكح

 رداصم دجن نأ ىنمتن انكو . سماخلا نرقلا فصتنم

 ةايحلا يحانم روصتو مهمكح ةرتف لوانتت ةيخيرات
 نكي مل كلذ نكلو ةرتفلا كلت يف ةلودلا لاوحأو

 ءوضلا طلسن نأ ناكمإلا ردقب انلواح اننأ مهملا ءأرفوتم

 نوكن نأ وجرنو نامع خيرات نم ةينمزلا ةرتفلا هذه ىلع

 . كلذ يف انحجن دق

 نامع مكح ىلع ةبقاعتملا لودلا لالخ ةعيشلا لاوحأ

 :ةيلاتلا رومألا حيضوت ىرن ةءادتبا

 لالخ نامع يف ةعيشلا خيراتل عباتملا نأ :ًالوأ



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 ىدم ظحالي نأ عيطتسي خيراتلا اذه تارتف لمجم

 ىلع دكؤي نأ عيطتسيو ةيضابإلاو ةعيشلا نيب محالتلا

 رثأتي مل نيتعومجملا نيب مهافتلاو طبارتلا نأ
 طبارتلا اذه ريغتي ملو ةفلتخملا ةيخيراتلا ثداوحلاب

 نيفرطلا نم أيأ نأ امك ؛ينامعلا خيراتلا تارتف ةليط

 هتابستكم وأ رخآلا فرطلا قوقح بلسي نأ لواحي مل
 فرط لك ظفاح سكعلا لب ؛ًاموكحم وأ ناك ًامكاح

 ةيعون نكي امهم رخآلا فرطلا ةحلصم ىلع امهنم
 نأ عيطتسن اننإو ؛ًادوجوم ناك يذلا يسايسلا هّجوتلا

 ةيساسألاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا قوقحلا نأ دكؤن

 نود ةلوفكم تناك ةينيدلا مهرئاعش ةسراممو ةعيشلل

 نم نأو ينامعلا خيراتلا تارتف ةليط اهنم صاقتنا يأ

 نيينامعلا ماكحلا ضعبل ًاراشتسم ناك نم ةعيشلا لهأ

 .ًاريفس ناك نم مهنمو ًاريزو ناك نم مهنمو

 يمه انه اهركذب موقن فوس يتلا ثادحألا نأ :ًايناث

 نامع دوست يتلا ةيسايسلا ةلاحلاب ةطبترم تناك ثادحأ

 نأل ةيصخشلا هتازيممو اهمكحي يذلا مكاحلا خيراتو

 ام ردقب نيموكحملا خيرات نع ثدحتي ال ًامئاد خيراتلا

 ثادحألا نإف يلاتلابو .هسفن مكاحلا خيرات ركذي

 مكاحلاب اهتلص ثيح نم الإ ركذت ال بوعشلا لاوحأو
 فوس يتلا ثادحألاو «ةيسايسلا هتاسراممو هخيراتو

 ةعيشلا ةعامجل مكاحلا ةلماعمب طبترم اهرثكأ اهركذن

 عقاو نع ربعت ةيركفو ةيعامتجا ثادحأ ًاضيأ كانه نكلو
 .ًامومع ةعيشلا

 ةنهابنلا مكح لالخ نامع لاوحأ يف ١

 لاوحأ نع ريثكلا ركذت ال ةينامعلا رداصملا نإ

 بتك يف نوفصوُي نيذلا اهكولم نعو ةيناهبنلا ةلودلا

 لوقي قيرز نباف روجو ملظ لهأ مهنأب ينامعلا خيراتلا

 الو مامإ مهنم نكي مل ناهبن ينب كولم نإ ةلمجلابو]
 لهأ مهرثكأ ناك لب مانألا بر هب ىضري لداع كلم

 تناك ثيحو] لوقيف يملاسلا خيشلا امأ [ملظو روج

 سانلا رهقو رمألاب دادبتسالا ىلع ةينبم ءالؤه ةلود

 الإ اركذ مهكولمل الو اخيرات مهتلودل دجن مل ةيربجلاب

 عال

 عضوم يف لوقيو [هناويد يف مهنم يلاتسلا هركذ نم

 انه تباغ كلذلف خيراتلاب نونتعي ال نامع لهأو] رخآ

 هنإف كلذلو [مهريغ رابخأب فيكف ةمئألا رابخأ رثكأ
 دجي نأ ةعيشلا خيراتل سرادلا ىلع بعصلا نم

 مكح نأ مغر ةرتفلا هذه نع ةدئاف تاذ تامولعم

 عطتسن مل نكلو نورق ةسمخ وحن رمتسا ناهبن ينب
 نبا نأ عم «ةرتفلا هذه نع ةمولعم ىلإ لصن نأ

 لججسو ةرتفلا هذه لالخ نامع راز يذلا ةطوطب

 كلت يف نامع لاوحأ نع ةمهملا تاراشإلا ضعب

 امبر يذلا دجاسملا نم دجسمل ًافصو مدقي ةرتفلا

 لوقيو تاهلق ةنيدم يف عقي ةعبشلا دجاسم نم نوكي
 ىلع تاهلق ةنيدمو» :دجسملا اذه نع ةطوطب نبا

 نسحأ نم دجسم اهلو قاوسألا ةنسح يهو لحاسلا

 وهو جيلزلا هبش وهو يناشاقلاب هناطيح .دجاسملا

 ةرامع نم وهو «ىسرملاو رحبلا ىلإ هنم رظني عفترم

 فلؤم ركذيو «؛ةرحلا مهدنع يبيب ىنعمو ميرم يبيب
 ةينامعلا مالعإلا ةرازو نع رداصلا مويلا نامع باتك

 نامع يف ةعيشلا دجاوت ىلإ هتراشإ دعب ةمولعملا هذه

 ةيلحاسلا ندملا يلاهأ نيب ةعيشلا رثكيو :لوقي وهف

 ةيتاوللا ةعيشلا نع ثدحتي مث «راجتلا نيب ًاصوصخو
 لهأ دجاسم امأ :لوقيف دجاسملا نع كلذ دعبو

 مسُنت امم ةقد رثكأ اهتفرخز نوكت ام ًابلاغف لحاسلا

 ةطوطب نبا دروأ دقو :لوقي «نييضابإلا دجاسم هب

 ةطوطب نبا ثيدح دروي مث «تاهلق دجاسمل ًافصو

 يف انعضوو هسفن عضو باتكلا فلؤم نكل قباسلا

 هداهشتسا ةياهن يف لوقي ثيح ريبك يخيرات قزأم

 مهتغل يف يبيب ةملك ينعتو لوقي ةطوطب نبا ثيدحب

 ةليبن ةديس ينعت نم ةغل يف انه لئاستنو (ةليبن ةديس)

 رداصملا نأل ؟نامع لهأ ةغل مأ ةيتاوللا ةغل يف له

 خيراوت يف اوؤاج امنإ ةيتاوللا نأ ركذت ةيخيراتلا
 هنإ ثيح نامعل ةطوطب نبا لوصو خيرات نع ةرخأتم
 هتلحر ءدب خيرات وهو هالا'١ ةنس دعب لصو

 يف نامع ىلإ اولصو امنإ ةيتاوللاو .جيلخلل
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 امأ .'"”ه187١1 ةنس لبق ةرتفلا يف رشع يناثلا نرقلا

 امنإو ةيبرعب تسيل يبيب ةملك نأ ىريف يملاسلا خيشلا
 نأ مهملا .جنزلا ضرأ نم نامع لحاس ىلإ تبلج

 ىضاغتن نأ نكمي ال ةيخيراتلا تاراشإلا هذه لثم

 نم يناعت يتلا ةرتفلا هذهل قيقدت نود اهكرتن وأ اهنع
 .اهب ةقلعتملا تامولعملا يف ةديدش ةردنو حضاو مش

 امل كلذو ةيضابإلل سيل دجسملا نأ دقتعن اننإ ًامومع

 ةيضابإلا دجاسم نأ (مويلا نامع) باتك فلؤم هركذ

 نم سيلو شوقنلاو تافرخزلا هذه لثمل رقتفت
 امبر وأ ةنسلا لهأل دجسملا اذه نوكي نأ دعبتسملا

 نكي مل ةطوطب نبا نأ مغر ةعيشلل ًادجسم نوكي
 ناك دجسملا نأ ول تامولعملا هذه لثم ليجست هتوفي

 وهف ةيضابإلا ريغ ةيمالسإلا قرفلا ىدحإل لعفلاب
 لوقي وهف اهفداصي يتلا تامولعملا لك لجسي

 نوردقي ال مهنكل تاهلق لهأ يأ ةيضابإ مهرثكأو

 بطق ناطلسلا ةعاط تحت مهنأل مهبهذم راهظإ ىلع

 .ةنسلا لهأ نم وهو زمره كلم نتهمت نيدلا
 رداصملا انل يورت ةيخيراتلا ةرتفلا هذه ىفو

 ةفورعملا ةيعيشلا تايصخشلا ىدحإ روهظ ةضيراكلا

 راحبلا يدعسلا دجام نب دمحأ نيدلا باهش وهو الأ

 تباثلا نم هنأ ذإ ةرخأتملا تارجهلا ىلإ ريشب امبر خيراتلا اذه )١(

 نم ةميدقلا ةيبرعلا تارجهلاب طبترم يتاوللا دوجولا نأ
 نورق ذنم نامعب اهخيرات طبترا ةقيرع ةليبق ةيتاوللاو ؛ةريزجلا

 ىلع اهدارفأ عّروت يتلا ةيراجتلا ةماعزلا لئابق نم يهو ةليوط
 يبرعلا رحبلا لحاوس لوط ىلع ةدتمملا ةيراجتلا زكارملا

 نامع عقومو يراجتلا اهلمع ةعيبط ببسبو يدنهلا طيحملاو

 ىعدتست تناك ىتلا ةميدقلا يرحبلا رفسلا فورظو ىفارغجلا

 نيف ةيرحبلا هوتاوغلا ندم يف تاونسلا لب رهشألا زاجتلا ءاقب

 ةصاخسو زكارملا كلت ىف ةميقم هبش تايلاج ةيتاوللا نم لكشت

 اذه نم .اودافتسا لزب مالا" نظولاب ميهلاصتا :مادعي جلو .دننملاب
 ؛مويلا ىتح اهرامث نونجي ىربك ةيراجت ةدئاف طابترالا

 مهدالب يف مهلاح رقتسا دالبلا يف ةماعلا عاضوألا رارقتسابو

 نامع راختفا لحم مويلا مهف ةميركلا مهايازم ىلع اوظناحو

 ةليبقلا هذه خيرات اهيف لصفن ادج ةبيرق ةدوع انلو . نيينامعلاو

 .(يحيرطلا ديعم دمحم) مالسإلاو ةبورعلل اهتامدخو ةينامعلا

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 سأر) رافلج ىف شاعو دلو يذلا ريهشلا ىنامعلا

 يذلا ه1 يو ها سب نيت الاعب بعقلا

 نيثحابلا نم ريثكل ثحب رادم هعّيشت ةلأسم تلظ

 لييربغ يسنرفلا قرشتسملاف «نيقرشتسملاو برعلا
 يحالملا كلفلا ملع ىلإ لخدملا هباتك يف دكؤي نارف

 اذه ىلإ بهذي كلذكو .دجام نبا عّيشت ىلع يبرعلا

 باتك فلؤمف يكسفوموش يسورلا قرشتسملا يأرلا
 لوقي يزاتلا يداهلا دبع روتكدلا لاغتربلاو دجام نبا

 ةزوجرأل دجام نبا فيلأت نم يكسفوموش مهف دقل

 يعيش ناك هنأ ههجو هللا مرك يلع مامإلا مسرب

 ال اذه نأ يدنعو يزاتلا روتكدلا قلعيو .بهذملا

 دوعي يزاتلا روتكدلا نكل ءركذ ام ىلع ًاليلد ضهني

 نم رشع نماثلا مويب دجام مامتها نع لءاستيو هسفنب
 ةقيقح قلعتي رمألا ناك نإو ريدغلا موي ةجحلا يذ

 يف لوقي دجام نبا نأل دجام نبا ىدل ةيعيش لويمب

 : هتازوجرأ ىدحإ

 مايألا كربأريدغلاموي

 ©"”هايصلاو ناسحإلاب ٌصخ ذإ

 ناك :ًالئاق تيبلا اذه ىلع يزاتلا روتكدلا قلعيو

 يتلا ةعقولا هيف تثدح يذلا مويلا قفاوي خيراتلا اذه

 ىلإ هو يبنلا ىصوأ له :لوح ةعيشلا اهيلع دمتعي
 ةنسلا نم ةجحلا يذ ١6 خيراتب تناك دقلو ؟ لكن يلع

 ..مخ ريدغ ةعقاوب تفرع دقو «ةرجهلل ةرشاعلا

 اذهب دجام نبا مامتها رس نع انه لءاستي نأ نكميو

 لويمب ةقيقح قلعتي رمألا لهو «تاذلاب مويلا
 نب دمحأ مظن ةبسانمب اضيأ ليق يذلا رمألا . .ةيعيش

 هسملتن يذلا نكل يلع مامإلا مسرب ةزوجرأل دجام

 ةرياسم ىلع انلمحي ال ةيلذاشلل دجام نبا ليم نم

 نبا ةيصوت ىلع هب انقلع ام وحن ىلع يأرلا اذه
 ةقيرطلا نإ لوقأ .رحبلا بزح ةوالتب ةراحبلل دجام

 عباسلا ددعلا «مسوملا ةلجم يف يزاتلا روتكدلا لاقم عجار قد

 دمحأ ةيبرعلا ةحالملا دئار موي ريدغلا موي :ناونعب )١990(

 .دجام نبا



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 الو ايقيرفإ لامش يفو برغملا يف تأشن امنإ ةيلذاشلا

 ريبلأ امأ .ءتقولا كلذ يف جيلخلا يف اهل دوجو

 نأ يلاورهنلا نيدلا بطق انربخي لعفلاب لوقي ريريماك
 وه «يدجنلا دجام نب دمحأ وه اماغاد وكساف ملعم

 برعلا ةريزج ةبضه نم يولع وأ يعيش يبرع
 يف انسلو .ءافلج نكسي ناك هنأ حّجريو «ىطسولا

 دض يلاورهنلا ةيضرف ةشقانم ددصب لاجملا اذه

 هعّيشت ةلأسم ةشقانم ددصب انئنكلو دجام نب دمحأ

 ريبلأ مالك ىلع يحبصلا دومح ميهاربإ ذاتسألا قلعيو

 قلعي ةيتاذلا هتريسو دجام نب دمحأ هثحب يف ريريماك

 ىلإ ال لامشلا دجن ىلإ هبسني ريريماك يأ وهف ًالئاق
 الو يولع وأ يعيش هنأو انفلسأ امك بونجلا دجن

 قنا نم يف نإ الإ تقش ككيب .اذيضار اهيرع مدت
 همظنل وأ ًالثم نيسحو نسح عباسلاو سداسلا ِهْيَّدِج

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأل رمقلا لزانم) ةزوجرأ
 نحن امأ ءدجام نبا لاق امك (ههجو هللا مرك بلاط

 دجام نب دمحأ عّيشت يف ةدحاو ةظحلل كشن الف

 8 لوسرلا حدم يف اهلاق يتلا هزيجارأ تايبأل كلذو

 ءانثأ اهركذن فوس يذلاو نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لهأو

 تاياورلا نأ امك ء؛هتيصخش ملاعم نع ثذحتلا

 ريصلا نع اقحال اهركذل ضرعتن فوس يتلا ةيخيراتلا

 ةيمامإلا ةعيشلا نم اهيف ةريبك ةبسن دوجو دكؤت رافلجو
 . ةيخيراتلا ةرتفلا هذه سفن يف

 ها١١١١ ماع يف هنأ ةيخيراتلا رداصملا يورتو

 معنملا رباجلا دبع خيشلا نبا دمحم خيشلا وهو

 خيشلا اذه ةريس يف رئاخذلا بحاص لوقي ينارحبلا

 ىمعنملا رباجلا دبع خيشلا نبا دمحم خيشلا ليلجلا

 يف راصف عّيشتلا يف لخد مث ًالوأ يعفاشلا ينارحبلا
 عماولب يفانلاو ةعيرشلل ًاظفاحو ةعيشلل ًاملع هنامز

 اذه تافلؤم نمو .«ةعينش ةهعدب لك هتجح فويس

 ةلحر يف هلعلو نامعب طّقسم يف م )ه١

 لوأ يه ةمولعملا هذه ربتعتو .ملعأ هللاو اهيلإ ةيملع

 غلا

 ىلإ نيرحبلا نم يعيش ملاع رفس نع لجست ةمولعم
 ىلع يلوأ رشؤم وهو رخأتملا خيراتلا اذه يف نامع

 ىلإو امومع نامع ىلإ ةنراحبلا ةعيشلا ةرجه ءدب

 يف ةعيشلا دجاوت ىلع ًاضيأ لدتو ًاصوصخ طقسم
 .ةرتملا كلت يف طقسم

 ةيراعيلا ةلود يف ةعيشلا لاوحأ - ”"

 رصع يف ةعيشلا لاوحأ لوح تاياورلا نأ ودبي
 رودل يقيقحلا عضولا سكعتو ةريثك تناك ةبراعيلا

 طبارتلا ىدم روصت اهنأ امك ينامعلا خيراتلا يف ةعيشلا

 هذه لوأو ينامعلا بعشلا فئاوط فلتخم نيب مئاقلا

 دشرم نب رصان مامإلا ةريس فلؤم اهركذي تاياورلا

 دالبلا دّحو يذلا (ه١6١٠ )1١١55  ىنامعلا دئاقلا

 ىلوألا ةصاصرلا قلطأ يذلاو اهتتشت دعب هتدايق تحت

 لوقي «يبرعلا جيلخلاو نامع يف يلاغتربلا دوجولا دض

 ثيدح يف رصيق نب نافلخ نب هللا دبع باتكلا فلؤم

 ةنطابلا لحاس ىلع عقت يتلا راحص ةنيدم حتف نع

 هيلاول السر هجو دشرم نب رصان مامإلا نإ مث لوقي

 راحص اهب دصقيو ًاشيج زهجي نأ رسلاب يلع نب دمحم
 لاحلا يف ريمألا رمأل رومأملا لثتماو رضلا عفديل

 كلسو لاجرلا بختناو لاملا لذبو شيجلا زهجو

 نابر قمع لهأل مهربخ ققحت املف ؛يزبجلا قيرط
 اعيمج اوهجوت نايعلاب مهيلع شيجلا مودق اودهاشو

 الو رارق قمع يف مهل رهقي ال ذإ ررحص نيدصاف

 نم ةفئاط تناكو رارفلا الإ ودعلا ةاقالم نم مهيجني

 اهسابتلال نيدلا رصان ريمألا ىلإ تأجتلا دق ةعيشلا

 ٍذظئنيح بكر نم مهنمف هتمدق ام ءوس نم ةلجو ةفئاخ

 ًاقمع لخدف أرب راسف كلذ هنكمي مل نم مهنمو ًارحب

 مدهو مامتلاب اعيمج اهيلع ىوتحاو مامإلا انالوم شيج

 دنع تقرحأو ناينبلا نم ىراصنلا موق اهيف هدّيش ام
 ىلوأل ةربع كلائه تراصو ناريئلاب ةفاك قمع كلذ

 فيقلا نأ ةياورلا هذه نم ودبيو .ناهذألاو لوقعلا

 رييغتلا نم اوباترا دق راحصو قمعلا ناكس نم مهريغو

 امبر كلذلو دالبلا يف ةيزكرملا ةطلسلا يف ثدح يذلا



 ١ع

 ناك امبرو ةديدجلا ةموكحلا ةمواقمب اوماق دق اونوكي

 ىلع رطيسملا يمجعلا نيدلا رصان ريمألا نيبو مهنيب

 مهتفرعم مدعل هيلإ اوؤجتلا اذهلو قباس فلاحت رافلج

 ةغلب مهتنّدح اهنأ ًاصوصخو ةديدجلا ةطلسلا اياونب
 يهو برحلا لسر مهل تلسرأو مالسلا ةغلب ال برحلا

 هذه نأ حضاولا نمو .مالسلا لسر نم ًالدب شويجلا

 نأ امبرو ىراصنلا برح ىلإ ةلسرم تناك شويجلا
 مه مهنأ اوّتظو رمألا اذه ريسفت يف اوؤطخأ دق انباحصأ

 رصان عم مهفلاحت ببسب كلذو رمألا اذهب نوينعملا

 نأ الإ تاريسفتلا هذه رمأ نم نكي امهمو «نيدلا

 نأ املف رصيق نبا لوقيو نيفرطلا نيب ترمتسا بورحلا

 راحص ىلإ قمع نم ةعيشلاو روبجلاو مجعلا جرخ
 مل راثآلاو ديناسألا ةحصل اهب فئاوطلا كلت تعمتجاو

 بهللاب ولعت ةرعسم ماوقألا نيب ام ةلعتشم بورحلا لزت
 لاطبألاو ةيلاوتم مهنيب ام عئاقولا لزت مل ذإ مارضلاو

 ةدشل ةريبكلا ةديدشلا ةعقوب اميس ال ةيلاصم لاطبألل

 .حاورألا مارتخاو صئارفلا داعتراو حارجلاو اهيف لتقلا

 حارجلا دمضي نأ الإ ىبأ دشرم نب رصان مامإلا نكلو
 تائف عيمج هتياعرو هلدع لمشي نأو بولقلا يف يتلا

 دعب حلصلا نويلاغتربلا بلط املف ينامعلا بعشلا

 خيشلا مامإلا شيج دئاق مهحلاصف طقسم يف مهتميزه

 نم مهيديأب ام كف ىلع مامإلا رمأب ناضمر نب دوعسم
 مهنمآف ةعاطلاب اونعذأف ءراحص نم ةعيشلاو رومعلا لام

 دقو .ءافولا ىلع دوهعلا مهنم ذخأو كلذ ىلع دوعسم

 راحص ةعيش ىدل ًابيط ىدص ةوطخلا هذه تدجو

 لجستو .دشرم نب رصان مامإلل مهدييأت ىلع سكعنا
 لهأ نيب ًايهقف ًاشاقن ةرتفلا سفن يف ةيخيراتلا رداصملا

 مامإلا يلاو بتك دقف «ةيضابإلا ةاضقلا نيبو ةعيشلا

 دمحأ نب فلخ وهو (رافلج) ريصلا ةيرق ىلع
 يلع نب ديعس نب سيمخ يضاقلا هيقفلا ىلإ يتممحألا
 يهقفتم نم ًاسان نأ هل ركذو ىلاعت هللا همحر يقاتسرلا

 نع هل زاجعتسالا ىنعم ىلع هنولأسي هيلإ اوتأ ةعيشلا

 ؛ةيضابإلا يأ نيملسملا بهذم يف نعطلاو باوجلا

 ةنبالا عم تخألاو خألا نوثروت متنأ فيك :هل اولاقف

 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 هللاو بألل وأ مألاو بألل ةوخألا نونعي «نبالا ةئباو

 نإ َةَلددَكلا ىف ْمُكيِتْقُب هنأ لق َكَتوُْفَتْسس# :لوقي ىلاعت
-_ 

 سم قلك 7 صوم صدص

 َرْهَو در ام فضي اهل تف دلو دلو مآ بَل كه اًوزنأ
 يهو ةليوط ةلأسملاو دلو اَه حي ْمَّل نإ آَهُثِرَ
 يذلا (نايعألا ةفحت) يملاسلا خيشلا باتك يف ةروكذم

 يتلا ةكئاشلا ةلأسملا هذه لوح يهقفلا هيأر بتك

 ءلززللا ءايقق نقف ول هنت عب ف قر كرا
 ًالئاق هدر ىلع يملاسلا خيشلا قلعيو «هيأر ًاحضوتسم

 امل ًافشكو نيملسملا نم ثئعت نم ىلع أدر اذه تبتك

 امل ًاحيحصتو ًادييأتو نينمؤملا ىلع ةهبشلا نم هوقلأ
 رفغتساو نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيدلا ءاهقف هب لمع

 لمعو لوق نم قحلا هيف تفلاخ ام عيمج نم ىلاعت هللا
 هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ةينو

 ةظحالم درجم .ملسو هلآو يبنلا دمحم لوسرلا ىلع

 يمسي ةرم لوأل يملاسلا خيشلا نأ انه اهلجسن ةطيسب

 تقولا سفن يف ةيضابإلا يمسي هنكل نيملسملاب ةعيشلا

 . نينمؤملاب

 برحلا تناك امدنع هنأ قيرز نبا خيشلا ركذيو
 مامإلا نمز يف ىراصنلاو نيينامعلا نيب ةمئاق

 ركذي(ه١9١٠١ /ه٠0١٠١) يبرعيلا فيس نب ناطلس

 طقسم يف ةئراحبلا ةلحو مجعلا ةلح ةرم لوأل

 مامإلا نيبو مهنيب ٍذئموي برحلا تناكف :لوقيف
 نأ (نييلاغتربلا» سيكتربلل ةردق ال ءًالاجس هركسعو

 مامؤلل ةردق الو حرطملا نم هركسعو مامإلا اوجرخي
 ناك لب .ءىراصنلا ىلع طقسم اولخدي نأ هركسعو

 يف ًاحئاس هنوري نم نولتقيو مهل فلدت مامإلا ركسع

 .مهوحنو ةنراحبلاو مجعلا ةلح ىمسي يذلا ناكملا

 هنمز ىف ىمسي هنأ دصقي قيرز نبا ناك نإ يردأ الو

 انعم تصعب ىلا ةيضاملا» ةيمولا ةركفلا كلذت' ىف"وأ
 اهيف انركذ يتلا ةيضاملا ةياورلا دكؤي اذه 0

 .مدقتم خيرات يف طقسم يف ةعيشلا ءاملع دحأ ةافو

 - )١١9١1 ناطلس نب برعلب مامإلا نمز يتأي نأ امو

 شاقن ةيخيراتلا رداصملا لجستو الإ (ه

 خويش نيبو ةعيشلا ءاملع دحأ نيب رخا يهقف



 نامع يف ةيعيشلا ةيمركملا ةلودلا

 يف يملاسلا خيشلا تاشقانملا هذه ركذيو ةيضابإلا

 لجر ءاج برعلب ماما مايأ يأ همايأ يفو لوقيف ةفحتلا

 زغالمب ءافعضلا نحتماف ريصلا ىلإ فالخلا لهأ نم

 نيملسملا يضاق ىلإ هنأش يف مامإلا بتكو ؛يباغتو

 مامإ هللا ىلإ ريقفلا نم :هّضن ام هنامز يف (ةيضابإلا)

 انخيش ىلإ فيس نب ناطلس نب برعلب نيملسملا
 نب ةعمج نب دمحم هللا يف انيلوو هيقفلا يضرلا
 ةمالسلاو ريخللا دعبو هللا 000 هللا دبع

 اهيف نوركذي ريصلا نم انلامع نم بتك انيلإ تلصو

 «نيرحبلا نم ريصلا ىلإ ءاج انيفلاخم نم لجر نأ
 ءميظع نأش (ةعيشلا يأ) انيفلاخم دنع هل راصو

 نم ادعاصف لجر ةئام هيف عمتجي سلجم هل راصو

 اننيد هليذب ًاهيت ًالواطتم راصو «(ةيضابإلا يأ) انموق
 انباحصأ نحتميو ءًأرثنو ًامظن رثألا يف يتفيو ءًأرخفو

 مهل هناحتما ضعب يف ةلأسم انل اولسرأو «لئاسمب

 :ًارعش هذه يه ةلأسملاو ءاهباوج بلاطو

 ًابهذمو ًانيد جوزلاك لجر يذو

 اثرإ الو ًاقادص قحلت ملو تامو

 ةحارج يذاالو لتق يذب تسيلو
 ىثنألا هذه نع فشكلاب انل معناف

 انباوج درل عطتست مل تنأ نإف

 اثر هبوث ىرولا يف ىحضأ كملعف

 ىرق نم تئش امو ىوزن اهب لسرأف

 ارإ نكأ اهنع فشكلاب اورفظت نإف

 ام رخآ ىلإ نامع ضرأ نم لجرلا اذه يفن اندارمو

 ةفحتلا يف ةروكذملا لئاسملا نم ريثكلا كانهو .ركذ

 يتلاو ةيضابالا خويشلا ىلإ يعيشلا ملاعلا اههجو يتلا
 نيرمأ ةياورلا هذه يف ظحالنو ءاهلح نع مهتزجعأ

 عاطتسا هنإ ثيحب يعيشلا ملاعلا ركف ةوق امهالوأ نيماه

 بهذملا يقنتعم نم رثكأ وأ لجر ةئام ىلع رثؤي نأ

 داعيإب ةعمج خيشلا ةيصوت وه نيرمألا يناثو «يضابإلا

 تلواح دقلو ؛ةينامعلا يضارألا نم يعيشلا ملاعلا

 اا

 لوصولا عطتسأ مل ينتكل يعيشلا ملاعلا اذه مسا ةفرعم

 . ىقيقحلا همسا ىلإ

 ةيبدألا رداصملا لجست (ه١7١١-77١1) ىبرعيلا

 مامإلا حدم يف ةعيشلا ءارعشلا دحأ اهلاق ةيرعش ةديصق

 ىف نامجلا دئالق باتك ىف ةروكذم ةديصقلاو ناطلس

 ديس ةمالعلا هيقفلا ىضاقلل نامع ءارعش ضعب ءامسأ

 بيدألا وهف رعاشلا امأ ءيديعسويلا فيس نب دمح

 يف لوقيو ةرجهلا نم رشع يداحلا نرقلا يف مامإلل

 : ةديصقلا

 يذلا كلملاو تاداسلا ديس اي

 رارخألاه ل اكينامم كرانص

 ةيضرمةريسانيف ترس دق

 رازنواهبةرهاز نارهز

 ةفاخم كولملا ل كاهل ونعت

 رافسلااهرابخأ تلقانتو

 ىدهلا نكر اي ناطلس اي ناطلس

 راركلا عروألا مامإلا تنأ

 هذه ةديصقلا هذهل هلوق ببسو ةليوط ةديصقلاو

 . ىحضألا ديعب هتئئهتو مزحلا نصح ءانب ءاهتناب هتئنهت

 لجرل ةمامإلاب عيوب ةبراعيلا ةلود مايأ رخاوأ يفو

 رماع نب رصان نب دمحم وهو برعي لآ ريغ نم
 نامع دحخوي نأ دارأو (ه40١١ - )١١7 يرفاغلا

 يرفاغ نيب اهلهأ قرفت دعب اصوصخو هترطيس تحت
 لوقي ءهعم اوراسو ةبراعيلا ةقاك هدّيأ دقو يوانهو

 لهأو ةرهاظلا لهأ نم عزانم هل قبي ملو :قيرز نبا

 الإ هل لكلا نعذأف ءةبطاق نامع ضرأو فوجلا

 امك :ًابارعأو ًارضح .هتعاط لهأ نم هاتأو هعاطأ

 نع مهلاح هلاح نمو «ساي ينب ىلإ بتكو «دارأ

 هلاح نمو بق ينبو ميعن ينب ىلإو «بارعألا

 ىلإ مهب ىضمف .ةريثك دونج هعم تعمتجاف ؛«مهلاح



 ٍلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر عال؟

 ةفاكو يبرعيلا ناطلس نب فيس هعمو ءراحص

 ركسعف ؛رمألا راحص هل تملس اهلصو املف «ةبراعيلا
 يتلا نادلبلا لهأ هتهجاوو ؛ةعيشلا ةلحم ىف هموقب

 لج ذل هج اهجداللا قيودا ناعم لادا قب نه
 املف .«ةيعرلل لدعلا رهظأو رومعلا مهو راحص نصح

 ؛هيلإ ةيعرلا لويمو هدونج ةرثك نصحلا لهأ اوأر

 هل اوملسي نأ اوداكو مهتوق تفعض مهل هلدع راهظإو

 رصان نب دمحم ماقم نأ قيرز نبا ركذيو .نصحلا

 يمجعلا دمحم نب دومحم تيب يف راحص يف
 مجعلا ةعيشلا لاجر رابك نم اذه دومحم نأ رهاظلاو
 نيب تعقو برحلا نإ مث .ءتقولا كلذ يف راحص يف

 باحصأو ةهج نم رصان نب دمحم باحصأ نيفرطلا
 ناعمجلا ىقتلا املف «ءىرخأ ةهج نم كرابم نب فلخ

 نصحلا نود فلخ لتقف ءديدش لاتق امهنيب عقو

 ىلع موقلا نم هعم نمب دمحم ركف «هباحصأ رسكناو
 نم برضف (راحص نصح) نصحلا باب مامأ نيفقاولا
 هلمحف ءهردص يف (ةيقدنب) قفت ةصاصرب نصحلا

 لاح يف تامف يمجعلا دومحم تيب ىلإ هباحصأ

 نع ربخلا اوفخأو هوقحلف دومحم تيبل هب مهلوصو

 (اوفخأ) اوفعو :هونفد ليللا ّنج املف .موقلا رئاس
 نم هتومب ملعي ملو مايأ ةثالث هنفد دعب هموق ماقأف هربق

 نصحلا باحصأ ملعي ملو ,؛ةصاخلا ريغ هموق

 لتقب دمحم باحصأ ملعي ملو لتق دق دمحم نأ

 نامألا هنم نوديري دمحم ىلإ نصحلا لهأ بتكف

 لهأ نم ةأرما ديب باتكلا اوثعبو «هيلإ نصحلا ميلستب
 . نصحلا نم ةبرتقملا ةلحملا

 نصحلا ىلإ ةعيشلا ةلحم لهأ نم ةأرما تضمو

 تقتلاف .ءتام دق ًادمحم نأ نصحلاب نم ربخت

 اهتبحاص امهنم ةدحاو لك تربخأف .قيرطلاب ناتأرملا

 ةياورلا ىلإ فيضي هنإف يملاسلا خيشلا امأ .ربخلا

 نب دمحم نفدو :لوقي وهف ةديدج ةفاضإ ةقباسلا

 نفد امدعب ثكمو ةعيشلا ةرجح يبرغ تيب يف رصان
 باحصأ داكو ؛«ةصاخلا الإ ومب ماكو هل مام ةثالث

 ثعب ًادحأ نإ ملعأ هللاو ليقو ءهوملسي نأ نصحلا

 .دلبلا جراخ هب ىمرو هريق نم رصان نب دمحم
 الف اذه حص نإف «هدالب ىلإ لك عجر نأ دعب كلذو

 خيشلا ةياور تهتنا .ملعأ هللاو هنم ةعيشلا ءىربا

 ةعيشلل هماهتا ىلإ ليلق دعب دوعن فوسو يملاسلا
 جراخ هب اومرو هربق نم رصان نب دمحم اوثعب مهنأ

 يف تدرو ةمولعم لوأ انه لجسن نأ دون اننكل دلبلا

 ةدوجوملا ةعيشلا ةراح لوح ينامعلا خيراتلا باتك

 ةعيشلا ةرجحب ًاقباس ىمسُن تناك يتلاو راحص يف

 ذنم ةدوجوم يهو ةرجحلاب ًاراصتخا مويلا ىمست امنيب

 هماهتاو يملاسلا خيشلا ةياورل دوعن «ةبراعيلا مايأ
 هربق نم رصان نب دمحم ثعب ءارو مهنأب ةعيشلل

 يأ اهل دجأ ال ةياورلا هذهو ةدلبلا جراخ هيمرو
 نبا نأ ًالوأ :ةيلاتلا رومألل كلذو ةحصلا نم لامتحا

 نم ًادهع برقألا وهو تافرصتلا هذه ركذي مل قيرز
 نعو ةهفاشم ةرتفلا هذه نع هتياور لقنو ثادحألا

 راحص ةعيش نأ ًايناث «ماوعلا نم سيلو ءاملع ةنِيلأ

 ةيامحلا هل اومدقو رصان نب دمحم اودعاسو اورزآ دق

 الو كرابم نب فلخ دض هبرح يف هودّيأو ءالولاو

 «هتافو دعب هنم ماقتنالا ىلإ مهوعدي ببس يأ ىرأ
 «ةعيشلا عم ًاصوصخو لدعلاب هتريس تفصو دقو

 وأ دنس نود ةياورلا هذه لقني يملاسلا خيشلا نأ ًاثلاث

 ةياورلا نأ امبو اذه حص نإف لوقي مث قيثو ردصم

 نوكي نأ ىنمتأ تنكو ماهتالاب كلاب امف ةحيحص ريغ

 دروي ال نأو هتياور نم ًاصيحمت رثكأ يملاسلا خيشلا

 رربم نودب تاماهتالا قوسيو هنهاوع ىلع مالكلا

 .ةعيشلا ةراح ىف ترج ةياورلا هذه ثادحأ نأل طقف

 يوسوملا ربش دّيسلا

 يلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 يلحلا رديح ديسلا رعاشلا ثارت رئاخذ نم

 لصتت راعشألاو ةيبدألا لئاسرلا نم ةعومجم هذه

 ربانملا داوعأ ىلعو «ءابدألا لفاحم يف ًايراس هرعش لاز



 يلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 يلحلا رديح ديسلا ريبكلا رعاشلا وه كلذ ؛نآلا ىتح

 .ًاماع (01/) نع م181١ /ه70١ 4 ةنس ىفوتملا

 يفوتو «م٠1487/ه17457 ماع رديح ديسلا دلو

 ةنيدم يف هتايح مظعم شاع «م18417 /ه0٠1 + ماع

 «رابكلا هرصع ءارعشب تالص هل تناكو .ةّلحلا

 لآل هحئادمو هيثارمب فرُع دقو ةيملعلا تايصخشلاو

 ههكغ نيسحلا مامإلا ءاثر يف هيئارم ًاصوصخ هلكت تيبلا
 مامإلا يف هتايلوح تحبصأ دقو ءاهب رهتشإ يتلا
 هذه يف ليق يذلا لئاهلا مكلا نيب ةزيمم ةلئكظ نيسحلا

 . رعشلا نم ةعقاولا

 ءارعش مامإا هّنأب هيرصاعم رابك دحأ هنع رّبع

 ىلع يثارملاو بدنلا يف ءارعشلا ديس لب «قارعلا

 .نييولعلا ديسو نييبلاطلا رخفب بقل امك .«قالطإلا
 ةريبكلا سفنلاو «ءابإلاب يلحلا رديح ديسلا فرُع

 هرخسي ملف ؛هتايحل ةروص هّرعش ناكف ءةيماستملا

 ال ًاّيبأ ناك لب ةعفنم ىلع لوصحلل وأ «هاج بسكل

 كلذل .هتملك لوقيل همازتلاو هداقتعا الإ هيلع ىلمُي

 . ةدلخم ةقداص هرعش تايبأو :ةعوسمم ةنملك تناك

 ديسلا مامأ فوقولا نم سفانم يأ عطتسي مل
 كلت ءارعش ةرثك ىلع هب قاحللا وأ هتاراجمو رديح
 فجنلا يتنيدم يف ًاصوصخ رعشلاب ةرهدزملا ةلحرملا

 سماهت ًايبدأ الفحم لخد اذإ ناكف .ءةّلحلاو

 «هتغالب (جهنب) ءاج دق (ًارديح) نأ مهنيب نورضاحلا

 !(هاصعب) ءاج دق (ىسوم) ْنأ وأ

 ةيبدألا طاسوألا يف رديح ديسلا ةرهش رصتقت

 نيرصاعملا نينيدلا ءامعزلا ىلإ هتيص ىذدعت لب طقف
 نسح دمحم ديسلا مامإلا ًاصوصخ ؛ةرتفلا كلتل

 /ه117١ ةنس ىفوتملا (ددجملاب) روهشملا يزاريشلا

 زكرم) ءارماس ةنيدم ىلإ هيعدتسي ناك يذلا م15

 .ةمكحلاب ضيفي يذلا رعشلا هنم عمسيل (كاذموي هتماقإ

 يلحلا رديح ديسلا لئاسر

 يّلحلا ريكاوب ىلإ ةيناثلاو ىلوألا ةلاسرلا دوعت

 يهر .كاذموي نيرشعلاو ةثلاثلا نبا ناك دقف :ةيبدألا

 عال

 ةنس تبتك ةطوطخم ةعومجم نمض ةظوفحم
 ميركت ينف دئاصقلا ضعب تنْمضت م1805/ه89

 /ه١١١١ ةنس دولوملا ةبُك حلاص دمحم جاحلا
 .م١٠141 /ه1741/ ةنس ىفوتملاو ,ما١ا41/

 ةرتفلا هذه دعب اهبتك دق ناكف ةئلاثلا ةلاسرلا امأ

 ىتيوزقلا رفعج اؤريم ديسلا ةمالعلا ةقيدص ًالئسازن
 كرم يهو م١188 /ه198١ ةنس ىفوتملا

 ينيوزقلا لآ ةبتكم ايافب نم يه ّيدل ةيطخ ةعومجمب
 ْ . ةرئانتملا

 ةبُك لآ ةرسأ ديمع وه ةبُك حلاص دمحم جاحلاو

 'ةيمامإلا ءاملع ىدل ةناكم هل تناك «ةيدادغبلا

 تايصخشلا عم ةالص هل تناك امك ؛.مهعجارمو

 ىف ةينامثعلا ةلودلل ةعباتلا تاطلسلا ىدل ةذفنتملا

 ءابدألا و ءاملعلل ًأطحم دادغب يف ُهُراد تناكو «دادغب

 ةرهش لان دقو .قطانملا ىتش نم دادغب ىلإ نيدفاولا

 هثاخسو همركو «ةيسفنلا هلئاضفل عيمجلا نيب ةبيط

 . همساب جهلت ةنسلالا تدغ ىتح نييتاذلا

 يف ءاطغلا فشاك نيسح دمحم خيشلا لقن دقف

 ىضترم خيشلا ةيمامإلا ميعز نع (ةيربنعلا تاقبعلا)

 دادغب راز امل هنأ م1855 /ه187١ ىفوتُملا يراصنألا

 ينإ :هل لاقف هراد فّرْسُي نأ ةبك حلاص جاحلا هلأس
 راز املو .مهنم كلعجأف (باَوُتلا) ةرايز ىلع مزاع

 . ًاسماخ هلعج ةعبرألا باّونلا

 تلاز ام يتلا ةيعامتجإلا هتامدخ هرثآم نمو

 دعاست يتلا (تاناخلا) دييشتب نآلا ىتح ةصخاش

 ةيئادبلا لقنلا لئاسو ىلع نيدمتعملا «نيرفاسملا

 هذهو .ىرخأ ىلإ ةقطنم نم مهتالحر ةلصاومب كاذموي

 رفوُت ةحارتسإ تويبب نوكت ام هبشأ يه تاناخلا

 بارشلاو ماعطلا نم رافسألا تامزلتسم ضعب رفاسملل

 .ةليلجلا تامدخلا نم كلذ لكاش امو ؛تيبملاو

 داّمحلا ناخو ءسصّتلا ناخ :تاناخلا هذه رهشأو

 «ليواحملا ناخو .- فجنلاو ءالبرك يتنيدم نيب عقاولا

 .اهريغو «بّيسملا ناخو ءدلب ناخو



 1ع/

 ةمالعلا ُهدلو مه رهشأ دالوأ ةعبرأ ةبك حلاص جاحللو

 /ه١7١١ ةنس دولوملا) ةبُك نسح دمحم خيشلا

 وهو ؛(م1917/ه5”17ةنس سفوتملاو م05

 دلاو وهو ء.هرصع ءارعش رابك نم رعاشو ءدهتجم ملاع

 بزح سيئر) ةّبُك يدهم ذاتسألا ريهشلا يقارعلا يسايسلا
 .م1984 /ه١٠14١ 5 ةنس ىفوتملا (لالقتسالا

 ميهاربإ رعاشلل ةمدقم ةطوطخملا ةعومجملا نمضتت

 يف م١181 /ه17848١ ةنس ىفوتملا يلماعلا ىيحي لآ

 يدادغبلا ينيوزقلا حلاص ديسلا ةديصق ريطشتو ضيرقت
 خيشلا اهيف حدم يتلاو «م18854 /ه1705 ةنس ىفوتملا

 :اهلوأ ةّبُك حلاص دمحم

 ٍدعسلا ٌبكوك ىلعلا قافآب ىّلجت
 ٍدقولا بقاث ىلتجملا ٌسوحن ىّلجف

 ةرسأ دج رهص وه يدادغبلا ينيوزقلا حلاص ديسلاو
 يفجنلا نسح دمحم خيشلا مامإلا يرهاوجلا لآ

 ىلع م1847 /ه117757 ةنس ىفوتملا (رهاوجلا بحاص)

 ةنس دادغب ةئيدم ىلإ رهاوجلا بحاص مامإلا ُهدفوأ «هتنب

 كلذ ذنم ُهُدالوأو وه اهيف ماقأف م1445 ه9

 . نيحلا

 نيبو هنيب طلخلا يف نيسرادلا ضعب هبتشا دقو

 ةنس دولوملا يّلحلا ينيوزقلا حلاص ديسلا هرصاعم

 ها1841/ه17505 ةنس ىفوتملاو ءما441 ه1 01/

 نأ الإ ًاضيأ رعشلابو .بألا مساو «مسالاب امهكارتشال
 يف نمزلا نم نرقلا زهان ًاليوط ًارمع شاع يدادغبلا
 . طقف هرمع فصن شاع يلحلا ينيوزقلا نأ نيح

 ةديصقلا هذهل ًاسيمخت ًاضيأ ةعومجملا نمضتت امك

 ةنس ىفونملا نيدلا ييحم نيسحلا دبع رعاشلل
 : نينيبلا نيده هطيدستل مَ دقو م1800 مه

 اهُداسو ىنثُت بادآلا (حلاص) ىلإ

 حدام لك ىرولا يف هيلع ىنثيو

 ْ هب ىتأاميف بابلألا ٌرجعأ دقو

 (حلاص) ُيأهذه يرمعل ٌثتدقف

 موياذه هسيمخت نم نيدلا ييحم ىهتنادقو

 ٍلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 /ه1179١ ةنس نم لوألا عيبر رهش نم رشع سداسلا

 .نيماع نم لقأب كلذ دعب يفوُت دقو .م1 801

 ديسلل ناتلاسر نيتيبدألا نيترقفلا نيتاه دعب يتأتو

 هّمع ةديصقل ًاسيمخت ىلوألا تنّمضت ىّلحلا رديح

 (ناخلا) ىف اهأشنأ ىتلا دواد ديسلا يدهم ديسلا رعاشلا

 ةينساتم مدقالقو هيك حلا ديحم خيشلا هاقب يذلا

 دقعلا) يف هسفن ُهركذ امك يلاتلا لكشلا ىلع اهمظن

 ْ . (لّصفملا

 :يلحلا رديح ديسلا لوقي

 يف انيلع تّبهف ءاتشلا لّوأ دادغب ىلإ انرفاس اّنأ قفتإ

 ءاهيلازع ًءامسلا تخرأو «ءابكن حير قيرطلا ضعب

 قيرطلا ىلع هانب نيصح ىلإ انلمف ءلّمطلا تقو كلذو

 هيف يدهملا انّمع أشنأ هيف انلزن اًملف ءحلاصلا دمحم

 .(سيمختلا) اذه يلو «سيفنلا لصألا هلو

 ديسلا ناويد نع ةطقاس يهف ةيناثلا ةلاسرلا اَمأ

 ءاهنم ةليلقلا رطسألا ضعب الإ عوبطملا يّلحلا رديح
 ضعب يف رييغتب «لّصفملا دقعلا» يف تدرو امنكل

 .تارابعلا

 نع ةصقان ةعوبطملا «لّصفملا دقعلا» ء«ةخسنو

 ُتعلطا يلحلا رديح ديسلا طخب ةبوتكملا لصألا ةخسن

 ةّبُك يدهم خيشلا موحرملا ريبكلا ذاتسألا ىدل اهيلع

 .م1917/4 /ه1184١ ةنس دادغبب هراد يف هل يترايز دنع

 يتلا رداونلا ضعب ىلع ةطوطخملا ةخسنلا توح دقو

 (ةّيكملا ةلحرلا) اهاّمسو ءةسدقملا رايدلا ىلإ هتلحر
 .تيب فلألا زهانت يهو

 ةبك لآ ةعومجم

 ةّبُك حلاص دمحم جاحلا ةئنهتل ةنمضتملا ةخسنلا

 اهيلعو ءليمج طخب م1807 /ه11779 ةئنس تبتُك

 ةَبُك اضر دمحم يدلو نيسحلا دبعو «زيزعلا دبع كّلمت
 .م1876 /ه15١؟41 ةنس ىفوتملا

 سابع ديسلا ةيتكم تافلخم نم ةخسنلا هذهو



 يلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 م1914 /ه1777 ةنس ىفوتملا بيطخلا يوسوملا

 يدهم فاتسألا هديفح م1917 /ه47"11 ماع يل اهمّدق

 .(ةعساو ةمحر هللا همحر) بيطخلا حلاص

 دقو «نيسدنهملل ًاسيئر بيطخلا يدهم ذاتسالا ناك

 ةددعتم بهاوم هل تناكو «دعاقتلا نس يف وهو ُهّكردأ

 هصاصتخا ىلإ ًافاضم بطلا مولع ةساردو ءريوصتلا يف

 هللا اهبهو ىتلا ةردانلا تاّيصخشلا نم وهو .ةسدنهلا ىف

 ْ . ليصألا ثراوتملا قلُحلا

 ىلوالا ةلاسرلا

 نيعتسن هبو نمحرلا هّللا مسب

 رديح دودولا هبر ةمحر ىجارلا لوقيف ؟دعب اَمأ

 ىتلا تايبألا ىلع تفقو مل ىنأ ؛دواد نب ناميلس نب

 5 دواد ديسلا موحرملا لح يدهم ديسلا اهمظن

 راوزل َدعُملا «(ناخلا) حدم يف ناميلس ديسلا روربملا
 هللا دبع يبأ «نيلقثلا مامإو «نانجلا لهأ بابش ديس

 ءفلسلا ةيقب ؛هينابم دّيشُمو «هيناب حدمو «نيسحلا

 ةّرغو «فرشلاو دجملا ةجيتنو «فلسلا ةجيتنو
 اهركشف .هعئانص تّمع نمو .حضاولا بسحلا

 جاحلا هللا ةيانعب ديؤلا بانج «حراسلاو براسلا

 حابصو ءاروشنم ٍهرخف ْملَع لاز ال .حلاص دمحم

 هبحصو هلآو «نينوكلا ةصالخ دمحمب ءًأرينم ٍهلضف
 اذه يف هعم مظتنأ نأ ٌُتيبحأف «نيلقثلا نم هللا ةوفص

 نسحو ةبوذعلا يف اهبسانُي مظنب اهطمسأ نأب «كلسلا
 «كلانه نكأ مل نإو ,ءكلذ يف ٌتعرشف ؛كبسلا

 .قيفوتلا هللابو

 (”نزححلاو لهسلا يف راوزلل سيل ْنأك

 ('"نمزلا يف نيتيب ريغ ٍنامأ ٌفاطم
 60 يلا وم احنأ هللا ةاستب كيش

 ضرألا ةحاس يف ْنكي مل لجأ» ةعوبطملا خسنلا يف )١(
 .؟نملعاف

 .«نمزلا يف نيتيبب الإ ىمح راسل» عوبطملا يف (")
 .2. . . هللا ٌهانب تيبباا عوبطملا يف (5)

 عال

 نُم ُهانب ةالفلا رهظ ىلع تيبو
 ٌمسوأ ٍنوكلا ةحاس نم ٌةمههل

 ُهءءكضفانعطقدقرفق ٌبرالأ

 امش ا دهن ادحانمو ربع
 :دزدسم ميك اينكم انحو

 ُهءام بكسي ثيغلاو هب انلزن
 ميز هلك مب ضازطب ذاك

 هيطقتب تَفاَو نمح ىباتعجبلا ْنأََك

 وهرفو ''عباتتًالإهْرطقامف

 هرغث '"''غسبتًالإهقرب امو

 ٌمملي خركلا بناج نم هدافول

 اناجتحاهيف َناكًأتيب كروبف

 انُبالقناهيلإ ىسمأذم ٍءوسلا نع
 انياكر حايرلا بصح تنمأهب

 انتا لسن دفعتو كابو
 ُمفرأ بكاوكلا ٍوأش نم ٌرِصاقم

 ةئجمباهظفح نم ىذألاانيقو
 ٍةنجو سنأ نيراسلا ٌممجم ُثدغ

 ةئنج ٌرصاقمايندلا يف ّريملو
 ْعمجت ْنهاوس ايندلا ينب لمشل

 انتا نيتان تكا ايف قي شيسوتك

 اهبابق تحت ريسلاانيسن ْنأ ىلإ

 اهبانلزانم يف لولح انأك

 انّسيع ًةماهّملا يوطت تجلدأانب

 انيكك كراو رييستا يدهابالا يلا

 .هانتبثأ ام باوصلاو .بصنلاب تكّرُح عوبطملا يف )١(

 .هانتبثأ ام باوصلاو .بصنلاب تكّرُح عوبطملا يف (؟)
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 انشوؤرٌنهوحن ىواشنُتلامف

 انًّكيبمهرورسلاباميف ناك ذمو

 انتوف ستالاو ريشا ايتن باغي

 انئوفيالاهّلظ يفانهلاانيأر

 انُيويبانيلع تّرع نإو اهنعو
 ٌمِجرن سيل اهفانكأ ىلإ انددو

 ًةمتعوًاحبّمُدغت نإٌبجعالف

 ةملُمتاهجلاّلك نمدنولااهب

 ةمصعو ًانمأ فوخلا يف مهل يسمتو

 ٌةمعن عبسأ (ٌيدهملا وبأ) اهيفن

 ٌعمجأ ٌسانلا قّوط اهيف سانلا ىلع

 انيينلذا اهدا نيستنما قروتلا ردغا

 اهلأرقتفم ناك دق ُمهانغأو

 ("'ةَقدُم رهدلا نم ٌرقف هّسم ْنَمك
 ًاعِ ساشو ٍناد ضرألا لهأٌمعاهب

 ًاعماج ٌحبصأ ريخلا لكل اهيفو

 ًاعئانص اهاوس ىدسأ مك هللا هل

 ٌعِرَمُب سيل ىرولا ٌعمساهلاثمأب

 ُْتَحَتُفةحامسلاٌباوبأ قلخللف

 ثحطبتاهنم ضرألا لويسواهب

 ُثحجرت تابضاهلا ٌمويغلااهنمو

 تحبصأو كولملا اهنع تزجع دقو

 ("”ُمضخت قئالخلا نيب هتّرعل

 .(لّصفُملا دقعلا) نم سيمختلا عم تيبلا اذه طقس )١(

 وهو ((لّصفُملا دقعلا) نم سيمختلا نم تيبلا اذه طقس (؟)

 اهنمو» :هسيمخت يف ءاجو ةعوبطملا ناويدلا ةخسن يف ٌتبثم

 «. . .مويغلا اهنمو» لدب «ْتحّتفت ضايرلا ٌريهازأ

 يلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 هئاخسيب فاعمايندلاّرمغدقل

 هئانثياأقةطانًأاننسل ٌتنلناكف

 هتاتععإ هيمي ربيعا تردع كذآ
 هئالع ٌسمش نوكلا يف ثجرب الف

 ٌعطسَت رخفلاب ٍدجملا ءامس تفأب ْ

 ةيناثلا ةلاسرلا

 يدادغبلا ينيوزقلا حلاص ديسلا رعاشلا بتك امل

 حدم يف ةيلادلا هتديصق م1889 /ه1105١1 ةنس ىفوتملا

 ىلع ءابدألا ضعب اهاراج ةّبُك حلاص دمحم جاحلا

 يلحلا ناميلس ديسلا يدهم ديسلا ؛مهنم ةيفاقلاو نزولا

 «حلاصلا ديسلا ىلع اهيف ىنثأ يذلا  رديح ديسلا مع

 :هلوقب الزغتم اهأدب دقو «ةروكذملا هتديصق ضّرقو
 ِدْنلا اذش كنم ٌتقشنتسا اًبصلا ٌميسن

 ؟دنه ّيتنمد ىلع ازاتجم ترس لهف
 ًايسان تنك امو ءًادجن ينتركذف

 ٍدجن يف رهدلا نم اهانقرس ٍلايل

 اهرمع َتيلايو «تاريصق ٍلايل

 يدنعام ةياغوهف يرمعب ْدمُي
 ديسلا دمع دقو .ًاتيب نيعستو دحاو يف عقت يهو

 ٌدئالق اهرودصل ًٌعاصف ءاهيسمخت ىلإ يّلحلا رديح

 ةينمث ةلاسرب اهرذصو «هيناعم ٍةقدو «هنايب عيدبب تهز
 ءعجسلا روثنمب ٌتضافو «ةقيقرلا تارابعلاب ثحلط

 ناويد نم تطقس ةلاسرلا هذه ّنأ ألإ ؛نايبلا عيدبو

 تتبثأ اهنكلو '''ةليلق رطسأ ىوس عوبطملا يّلحلا
 ائيش تبثُي ملو . ليدبتو رييغتب (لصفملا دقعلا) باتكب
 يلحلا ناويدل هقيقحت ىدل يرفغجلا حلاص ذاتسألا اهنم

 سيمختلاو لصألا ادع

 /ه1711 ةنس رجحلا ىلع عوبطملا يّلحلا ناويد :رظنا )١(

 بلطملا دبع رعاشلا هيخأ نبإ ءانتعاب «474ص ءمم8

 ذاتسالا قيقحتب يّلحلا رديح ديسلا ناويد كلذكو ؛يلحلا

 “كج ماو مه ةنس عوبطملا يناقاخلا يلع

 .اهتاملك نم ريثكل فيحصت اهيفو 25١١ ص



 يلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 ىلع كلمعتلا ئدي نيب. ىلا "'"ةظوطخيلا ةخيشتلاو

 .ةحفص (79) تقرغتسا دقو ؛ًاعم سيمختلاو ةلاسرلا

 لصألا ىوح ىقبتامو .طقف ةلاسرلل اهنم ةعست

 . سيمختلاو

 اهتعجارم ٌتكرتو «ةديصقلا عم ةلاسرلا ُثدرفأ دقو

 ناويدلا ةقباطم نم '”يرفعجلا ذاتسألا هقّقح ام ىلإ
 ةنس ةبوتكملا يلحلا حبصم نسح رعاشلا ةخسن ىلع

 .م1586 ه5

 ىف ىبدألا دقنلا بناج نع ةلاسرلا هذه فشكتو

 ضعباهيف حرش دقف .يلحلا رديح ديسلا ةفاقث

 ةلواحم نأ نّيِبُيِل ةّينفلا روصلاو «ةيغالبلا تالباقملا

 اهيف تيعوُر ام اذإ نّيهلا رمألاب سيل سيمختلاب اهتاراجم
 . ةغالبلا دعاوق

 ةسناجتم ةدحو لكْشُت ةديصقلا تايبأ نأ ركذ امك

 امم ىنبملاو ىنعملا يف ضُْحبب اهضعب طبتري ثيح
 ةفاضإ وأ ءاهيناعم نيب كيكفتلا ةلاحلا هذه ىف بعصي

 ىلع ركذو «ماجسنالا مامت اهعم مجسنت ةديدج تايبأ

 .دهاوشلا ضعب كلذ

 ةيناثلا ةلاسرلا صن

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيرهاطلا هلآو دّمحم هئايبنأ

 :دعبو

 نبا رديح ينغلا هّبر "”(ةمحر) يجارلا لوقيف
 (؟0(اندلاوو انديس) ىراج امل ينإ : ينيسحلا ناميلس

 نيسدنهملا سيئر هب ٌلّضفت ام ىلإ ىرخأ ةّرم ريشأ نأ ءافولا نم )١(
 ةطوطخملا ريسيت نم بيطخلا حلاص يدهم ذاتسالا دعاقتملا

 بيطخلا سابع ديسلا هذج ةبتكم تافلخم نم يه يتلا :يل

 .م1914 /ه1833 ةنس ىفوتملا يدادغبلا
 «يرفعجلا حلاص ذاتسألا قيقحتب ؛يلحلا رديح ديسلا ناويد (1)

 .7١١ص

 .(وفع) :لصفملا دقعلاو ناويدلا يف (*)
 .«انديسو انّمع» :دقعلاو ناويدلا يف (4)

 عالال

 ةديصفق يف ا” يتيووقلا حلاص ديسلا 7©2يدهم ديسلا

 ؛نايعألاو لادبألا دحاوو ءنامزلا نيع ناسنإ» اهب حدم

 يف ٌقرشأو «نادقرفلا هالُغ يقارم ىندأ نع طح ْنَم

 ءالضفلا '؟”رخف) ؛"!«ناقرشملا هدجم سمش ءانس
 ىّدصتأ ْنأ تببحأ ؛ '*”حلاص دمحم جاحلا . حجاحجلا

 ىلإ ىدصت امك «''”يعذوللا انديس ةديصق ريطشت ىلإ

 ميهاربإ خيشلا هيلإ راشملا ديسلا ةديصق ريطشت

 ةسالسو ءاهيناعم يتئاقد يف اهثدجوف ؛'"”يلماعلا

 اهيف دلو «ةلحلا ءارعش نم رعاش دواد ديسلا نب يدهم ديسلا )١(

 حابصم» اهنم ةطوطخم لازن ال بتك هل ٌفلأو مظنو ءأشنو

 يفوُن .هرعش ناويدو «معيدبلا ملع يف باتكو ؛رهازلا بدألا

 .ماىالا /ها784 ةنس

 ينيوزقلا ينيسحلا اضر ديسلا نب يدهم ديسلا نب حلاص ديسلا ()

 /ها1707 ةلس يفوُث ءهرصع ءارعش نم ريبك رعاش يدادغبلا

 يلحلا رديح ديسلا ناويد شماه يف يناقاخلا ركذ . م9

 ّرم هنأ عضوملا اذه يف روكذملا رعاشلاب هفيرعت دنع ٠٠١ ص

 درو امّنِإو بابلا اذه يف درب مل هّنأ ًاملع . حئادملا باب يف هركذ

 /ه1104) ةنس ىفوتُعلا يّلحلا ينيوزقلا حلاص ديسلا هيّمس ركذ

 خيراتب هبتشا دقو ١01560 ص ء١ج يناهتلا باب ين (هادا/

 . نيرعاشلا ركذ نم حئادملا باب الخ دقو . هظحالف هتافو

 .(دقعلا) نم تطقس تارابعلا هذه (*)

 .ميعز :دقعلاو ناويدلا يف (1)

 يف ءاج .يدادغبلا يعيرلا .ةّبك حلاص دمحم جاحلا وه (0)

 يرئاحلا يئوخلا مساقلا وبأ خيشلا موحرملا ةمالعلا ةعومجم

 خيشلا ةدالو خيرات نإ !م١1991/ه١٠7١1 ةنس ىفوتملا

 نيتئامو ىدحإ ةئس هنأ - هدلو نع لقت ام ىلع  حلاص دمحم

 هدلاو ةربقم يف نفدو ؛ه17417١ ةنس يفوتو 2فلألا دعب

 .(هآ) .ةفورعملا مهتربقم يف يسوطلا باب بيرق هذجو
 ةنس اهنم غرف «يرئاحلا يئوخلا مساقلا وبأ خيشلا ةعومجم»

 .(دابآ دومحم اجارلا ةبتكم يف ةظوفحم) ما١95/ه

 .دئاوف ةلمج اهنع ٌتلقن دقو

 .لصفملا دقعلا نع رييغت ةرابعلا يف (7)

 نم يلماعلا يموزخملا قداص خيشلا نب ميهاربإ خيشلا وه (0)

 يف م1471 /ه117844١ ةنس يفوُت «لضافألا ءاملعلاو ءارعشلا

 «ةعيشلا نايعأ يف نيمألا هل مجرت ؛هسأر طققسم (ةبيط ةيرق)

 نوصحلا) يف ءاطغلا فشاك يلع خيشلاو «407ص 4١ج

 قيحرلا يف مولعلا رحب قداص دمحم ديسلاو ؛ طوطخملا (ةينملا

 ءارعش يف ينافاخلاو ءاضيأ (قئارلا عومجملا) يفو .موتخملا

 .لاجرلا فراعم يف نيدلا زرحو « 58ص ء١ج ؛يرغلا



 ع4

 :اهيف ُهتلق ام ٌقوف ءاهيفاوق ةّقرو (١ص) اهظافلأ

 اهظفل غاص ْنَم لضف نع ةبرعمو
 ("”نحللا هعئادب نم هيف َعدوأو

 اهمورّيهاوس ول نسخ ةعيدب

 9 وأ اهلين نم نهشلا طاققلا ناكل

 اهنأول نيعماسلا ُبولق ُدوَت
 (70نذألا تناك لفحم يف ثدشنأ اذإ

 نفعت ا ةدرو الا ىهامف

 انسخ اهلثم نع رعشلا رهز ُمئامك
 اهريظن ضيرقلا ٌمأ تدلو الو

 انفَج اهلثم ىلع موي تحتفاالو

 اهرهزب ٌُتقارءاتغ ةضورامف

 انزُملا ٌعضرت اهُراهزأ تحرب امو

 (ٍدمحمل) اهب حدم نم هفطلأب

 (؟!انغلا ةضورلا تقاف هيفو ىنأو

 هئالع ٌتيب ضرألا وحد لبق ىتف

 انمأ يجتلملل شرعلا ُهلإ هانب

 ًارصان هلل نيدلا رصنب ٌماقو
 ها 00 6
 *”انس ىدهلا ّجهن نيدلل هملع يفو

 اهوروهو ٌةروص الإ دجملا امف

 «9 عملا وهو ٌةظفل الإ ٌرْخفلا امو

 هدجمةزعوهيلاعم ىف ىتف

 "”انكر مهعنمأو ايندلا ىنب لجأ

 ٍهُدوُج بيس ٍدِجام نم هب مركأ الأ
 (80 نغأ دق نزملا بّيص نع هدافول

 .اهيف :ناويدلاو دقعلا يف )١(

 . اهلثم :ناويدلا يف )١(

 . عينش فيرحت وهو «ىندألا» :ناويدلا يف (؟)

 .(لّصفملا دقعلا) نم تايبأ ةرشع تطقس تيبلا اذه دعب (4)

 .(قلخلل ِهملع يفو) :ناويدلا يف (0)

 . (ىرُي هدجم يفو هيلاعم يف ىتف) :ناويدلا يف تيبلا اذه درو (0)

 .«مركأف» ىلوألا هتعبط يفو ؛«مركأو» ناويدلا يف (8)

 يلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 اهءام در ىدتلا ٍناديعل ْنَمايأ

 انفع اهعرد يف نجي امال دعب
 ًاقروم هيف ىوذ ام اهنم داع دقو

 (17ندل همجاعل ىسمأ ىسع ْدَق امو

 اهُدوسحخ ِتارئاسلا ّمأ كحدمب

 ("'اَنجَج اهظافلأ رحس نم ْثيلُث اذإ

 ىدتغا دق ىنعمو أظفل اهنسُح نمو

 ا"”'انجس هنيع يف ضرألا ءاضف ٌميسو
 غلفحمباهودشنأ اماذإًدوي

 «:لانذألا ٌقلََخ ام ماسجألا ءىشنم هل

 اهبيعُم يسمي لاوقألا ٌةددسُم

 انّسلا ٌعِرقي ىرولا نيب ٍهتلجخل
 اهبّيعُم توكسلا ُهَّللا قزر ولو

 «©انهأ هدوذم قطن نم هل ناكل

 ردقلا يذ يدان يف ْثيِلُن اذإ اهدساحل هاتمحر اوف

 29 ىمليدلا رايهملا لاق امك الإ ُهارأ امف ؛ىلعلا

 اهدساح رورسلااهنم رهظي

 ٌبئتكموهو ٌّقحلا ةرورض

 هنزحي وهو ُتيبلا هبرطي
 "”ُبرطلا ةمامحلا نينأ نمو

 ظوحلم فيحصت وهو ؛(هفطاعل) ناويدلا يف )١(

 )١( (تايراسلا ْمأ كحدمب) :ناويدلا يف .

 ىفو ؛«ىدتغا دق ىنعُم ىفاو اهنسح نمو#» :درو ناويدلا ىف ()

 أ .ة4هليعا لدب «اهنيع» :درو ردجعلا

 امك  هزجع يف ءاجو .هقباس ىلع تيبلا انه مدقت :دقعلا يف (4)

 . ؟ماسجألا» لدب ؛داسجالا»  ناويدلا يف

 .عوبطملا ناويدلا يف ةلاسرلا يهتنت انه ىلإ (5)

 مامإو نفلا خيش لحفلا رعاشلا هيوزرم نبا نيسحلا وبأ وه (3)
 عبط ؛م١٠ا/ه4158 ةنس دادغب يف ىفوتملا ءةعانصلا

 ديسلا حرشب م1917 /ه11757 ةنس اهنم تاعبط ةدع هناويد

 ديسلا زعملا يبا ةقفنبو ءريبكلا يّلحلا رعاشلا بلطملا دبع
 ردصي ملو م مهام هسا ققوتعلا ينيوزقلا دمحم

 .ءازجأ ةعبرأب ًاققحم ًاريخأ عبطو .دحاو دلجم الإ هنم

 م7١١٠ /ه407 ةنس رايهم اهلاق ةليوط ةديصق نم نايبلا (9)

 :ةديصقلا علطمو .ةصوصخم ةبسانمب



 ٍلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 ءاهزاجعإو اهلوط يف ةحاصفلا ةمرحو اهنإو

 ريطشتلا ''ةليحتسم ءاهزاجعإب اهرودص ماكحإو
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 ْنَع ٌتلدع ةيفيكلا هذهب اهُنيأر اَملف «نيققدتملا ءالضفلاو

 اهماجسنا نسحو ءاهزارط فيوفت عادباو ءاهلوطل

 ءاهتايبأ نم هارو امب تيب لك طابترأ ةذشو ءاهزاجياو

 اهتايبأ ضعب قيلعتو ءاهتاملك سينجتو ءاهعيدب عادباو
 اودقع نيذلا مهئابآ حدم يف اهنم هلوقك ؛هفلخ امب

 ُتحوط هيف ْنْم خركلا يف ىري سانأ
 ا نم تاّيمقدشلا تانب مهيلإ

 مهتويب مالسلا راد ىلع ايدج

 يدهتاهّمأ ْنِمِل مهاودج ةبعكل

 داقتناب ةفرعم ىندأ هل ْنَم ىلع اذه ةبوعص ىفخت الو

 اذه روحب هتريصب فرطب حماللا الو ءمالكلا ءىلائل

 ٌقذاحلا نيتيبلا نيذه َنيِب ام لوقي ْنأ ىسع امو «ماظنلا
 اذه يف اهنم هلوقكو ؛قيلعتلا اذه ةدش عم «قيطنملا

 :290تايهنملا دجاملا حدمب (1ص) بايلا

 هسفن ضفخي ناك دق ولو هارت

 ٍدقوللُعسِبيوًأفطع هلمآل

 كذا دق نيثولا بحت قلع اريبت
 6لا دسألا ةبيه هاقل َنودو

 اوبئواوعداذإموق حلفأ

 اربكر نإ راطخألانوبهريال

 .7"ص ١1ج .يمليدلا رايهم ناويد رظنا

 )١( ةليحتسمل :دقعلا يف .

 كلذلو .مظنلا يف رهاملا «مهفلا يف عرابلا ىلع» :دقعلا يف )١(

 .«اهسيمخت ىلإ اهريطشت نع ُتلدَع
 .هظحالف (دقعلا نم) مالك طقس (”)

 نب نامعنلل لحف (مقدش) ىلإ ةبوسنم .قاينلا :تايمقدشلا (4)

 .رذنملا

 .دقعلا نم مالكلا اذه طقس (5)

 .نيللا شارفلا :ريئولاو .لبج مسا ريبث (1)
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 ؛قيلعتلا نم امهيف ام نيتيبلا نيذه يف َّنأ ىلع

 «قيقحتلا يلوأ ىلع ىفخت ال يتلا ةيونعملا ةلباقملاو

 هلباق لّوألا تيبلا يف ضفخلا ركذب ىتأ امل هنأ يهو

 بنج ىلع ىكتإ ريبث» هلوقب ىنعم يناثلا تيبلا يف هذضب

 هنأش نم لبجلاو «لبجلا وه ؛ريبث# نأ ثيح نم ؛ريثولا
 يكل ئنعم ةعفرلاب '''"ضفخلا لباقف ًاعفترم نوكي نأ
 ١ .ًاعدتبم هماظن نسح ؟')نوكي

 مسبي# هّنأ لوألا تيبلا يف ركذ امل كلذكو

 نأ ثيح نم «درولا دسألا ةبيه»ب هلباق «دفولل

 ةفاخملا يه ةبيهلاو ءبلقلا هيف نمأي ماستبالا
 ىّمسُي عيدبلا ءاملع دنع عونلا اذهو ؛"”بعرلاو

 ىلإ (2ص) عجارلا وهو ؛؟”«قباطلاب قحملا»ب
 :ىلاعت هلوقك «قافتالا ىلع روهمجلا دنع نيدضلا

 ءادشالا قباط هّنإف .'مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ًءادشأ»

 هرئاظنو :22نيللا ىنعم اهيف ةمحرلا ْنأل ءءامحرلاب

 .نيققحملا بتك يف ةريثك

 ةبوعصلا يف قيلعتلا اذه رئاظن نم اهيف َّنأ ىلع
 ٌتبرض ؛ءالضفلا ُرّيَحُّنو .ءاحصفلا سرخت ءايشأ

 ٌترهظأ امب ٌتينغتساو ؛ةلاطإلا ٌفوخ اهركذ نع ًاحفص

 .ةلاقملا هذهب اهلاثمأ نم

 ءركفلا مهسأ ُثددسو ءرظنلا ُتنعمأ اذه لجألو

 .هبدأ ينلهنأ دقو اهسيمخت ْنِم ينعنمي ام ٌُتلقو

 َنانع ُتقلطأف «هبرشم ماظنلا اذه فاطن نم ٌتبرشو

 .«ًاظفل ضفخلا لباقف» :دقعلا ىف )١(

 .نوكيل :دقعلا يف )١(

 .6بعرو هل ةفاخم ةباهملاو .بلقلل ّنمأ ماتيألا ْنأ» دقعلا يف ()

 وأ ىنعملا يف ًاليوأت ةداضملا ىلع ينب ام قابطلاب قحلملا (4)

 ةغالبلا رهاوج :رظنا) هانعم رابتعاب ظفللا يف الييخت
 يف صيخلتلا) بحاص لصف دقو .(777/ص «يمشاهلل

 امي ىتأو .دروملا اذه يف قلعتي ام ضعب ؛(ةغالبلا مولع
 شصخي دهاش نم (ننملا) يف هنع يلحلا رديح ديسلا هدروأ

 .70601©2ص «صيلختلا» رظنا .ةكرابملا ةيآلا

 يف دري ملو «نتملا يف درو ام لمكي لاثم دقعلا يف ءاج (5)

 .هعجارف .ةطرطخملا
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 عيمج اهسيمخت يف ُتلباقو .''”هتاراجم يف يتركف
 امك ءاهيف اهدارطا يف ُهاّيِإو ٌتنكف «هتاعرتخمو هعئادب

 رخافملا رامضمب ءاهيخأ ةاواسم يف '"”ءاسنخلا هتلاق

 : اهيبو

 اممهرالبقاف هابأ يراج
 0 يللا ركلات ناو اعتفط

 دقو بولقلا ٍتلزن اذإ ىتح
 ا ريعدلا كانيش عتاد

 ؟انهتأ ساتننلا فاقيه اللغو

 !يردأ ال : كانُه يا

 هدلاو هجو ةفيحص ثزرب

 *””يرجي هئاولغ ىلع ىضمو

 هيرواسي نا ىلوأف ىلوأ

 ربكلاو نشلالالج الول
 ازربدقوامهتأكامهو

 "كو ىلإاطح دق ٍنارقص

 . عادبإلا ةياغ هيف ٌتعدباو لإ ًاتيب اهنم ٌتطّمس امف

( 

 هعامتسا ْنِم ٌفْئْشُت سيمخت يف اهرخآ ىلإ ُثيهتنا ىتح

 ىنم ٌبجعيو , بيدأ لماك لك هل حاتريو ءعامسألا

 يلاوقأ ثهباشو ؛هلاثم ُتوذح ْنأ ورغ الو غبر

 .اهظحالف تارابعلاض عب يف ّيط دقعلا يف )١(

 - ةمجعملا داضلا رسكو .قوف نم ةانثملا مضب  رضامت يه (؟)

 ءاسنخلا ْنِإف ءاهنسحل ءاسنخلا تبقل ءديرشلا نب ورمع تنب

 ةأرما نكي مل هنأ رعشلاب ملعلا لهأ قفتا ليق .ةيشحولا ةرقبلا

 اهيخأ ءاثر يف اهلرق رثكأ نأ ىلع اهنم رهشأ اهدعب الو اهلبق
 «برعلا مايأ نم بالكلا موي ةعقاو يف لتق دق ناكو ؛(رخص)
 .يثارملا هيف مظنت تذخأف

 طوطخملا لصألا يفو .نيذخفلا ىلع سبلي بوث ةءالُملا (*)

 . عوبطملا ناويدلا نع حيحصتلاو (رضحلا ةءالم)

 .تحمط يأ بولقلا ٍترت (4)

 .ءاسنخلا ناويد ةخسن نع حيحصتلاو (ةحيفص) لصألا يف (4)

 .١2ص ؛.(م1958 «توريب) ءءاسنخلا ناويد :رظنا (1)

 .دقعلا نم مالكلا اذه طقس (0)

 يلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 ءابدأ نم ريثك ىلع ؛يبدأ َناك ِهبدأ نِمف «''”هلاوقأ

 لوق يف نّييرح انارت هل هتاراجم يفو «'"”ىفوم انرصع
 :""يفوكلا (ليملا نب لّمؤملا)

 ًاثيثح يرجت هءارو ٌتئجو

 ٍروتف نم يرجت ٌُتيح كبامو

 الإ نيذنمام سانلالاقو

 ريدجلا نم قيلخلاةلزنمب

 ريغصلا ىلع ٍريبكلا ٌلضف هل

 ريبك ىدم ريغصلا غلب ْنِإو

 (؛) بكلا نم ريغصلا قلخ دقف

 َقِرُق امل ًأطيمست نكي مل ول طيمستلا اذه نأ ىلع
 «يمالك نسح نم همالك ُنُسَحو ؛يماظن نم هماظن

 لوحف نم نكي ملوءدحاو ركف ةجيتن امهنأ اوقلو
 ٌتعرش دق انأ اهو «دئارفلا كلت نيب ام ًازيمُم ءارعشلا

 ٍلدع ُدِهاش وهف اهيناعمو اهظافلأ نسح يف رظناف .اهيف
 هللا ىَلصو : هيمو اج ىلع ةظاصقلا بابرأ دنع

 امو ٌحبص ًءاضأ ام ؛مانألا تاداس هلآو دممحم ىلع

 .مالظ مهلدأ

 ةيلادلا ةديصقلا سيمخت

 يلحلا رديح ديسلل

 دعبلا ىلع ءيضي قرب يل نع ااذإ

 نمو «يبرشم هضايح نم ْنِإف .ةرابعلا هذه دعب دقعلا يف ءاج )١(

 لال ,ةبذأ

 .دّقعلا نم ةرابعلا هذه تطقس (؟)

 نم يفوك رعاش يبراحملا ديسأ نب ليمأ نب لمؤملا وه (*)

 ىلإ نيعطقنملا نم ناك ؛ةيسابعلاو ةيومالا نيتلودلا يمرضخم

 . ليمج رعش هلو .م6095 /ه٠ ةنس دودح يفوت . يدهملا

 501/19(2 :ءابدألا مجعم) ١417/19(0 :يناغألا) :رظنا

 ةمجرتو .(17//177 دادغب خيرات «(9١5ص ناميهلا تكن)

 هباتك ىف ىمناغلا ديمحلا دبع ديعس ذاتسألا ةثاحبلا انقيدص

 ماق امك .هتأشن لئاوأ يف هفّلأ يذلا ؛نايمعلا بدأ» طوطخملا

 . هقيقحتو هرعش عيمجب

 .دقعلا ىف درو انه ىلإ (4)



 ٍلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 دجولاو قوشل اةدش نم يدبك تزن

 اذش كنم تقشتعسا ابصلا مسن

 دنه ىتنمد ىلع ًازاتجم ترس لهف

 ًايفار كليبقا:بحتلا هيلاسل للعو

 ًايفاش ناك ذإ ىحلاةاتف رشنب

 ايعادةباب صلل الإ تنبكامف

 ايسان تنك امو ًادجن ينتركذف

 دجن يف رهدلا َنِم اهانقرسٍلايل
 اهرهز سنالا حزام شيع معاون

 اهرشن كسملا طلاخ ميدا باطر

 اهرجف لصولا برق شاوح قاقر

 يدنعام ةياغوهف يرمعب دمي

 اهفرع تقشنتاهيف ىوهلا حاير

 اهفريص ترقاعوهللا مادماهيفو

 اهفصو لقعلاغلبي اال ةضور ىدل

 دعج محاف نمو ليل نم نامالظ

 امهامتنمدحاو نكل نانئاامه

 امهادر ىف ةفيخ ىفختت تنأ

 امهاتملظاهدخ يطغت ملولو

 دخلا ةنجو نم حبصل !ادومع قشل

 ةرغهنع تهسذإاهنم ترصباف

 ةرغةرينملا سمئثلاوهًأّبيحم

 ةرظن ىنويع هنم تسلتخادق

 لعل يفت ىف ناكلا بيولا تكا

 قيل

 رتاوب نوفجلا يف ٍظحل فايساو

 ىرضان كش ةرمح اهيتنجو يفو

 درولا نم وأ اهنول يبلاق مد نمأ

 اهردص نزرط نسحلا ينديارذشلابف

 اهرضخ نحشو ردلاب ال مجنلابو
 اهّرحِس ثفني توراههلقماَهل

 اهرغث ٌتمهوت دقع اهرحن يفو

 دقعلا كلذ نم نمظن ءىلاغل

 ىمدلا نم حاشولاءاصمخ يسفنب

 ئمللا نم افرص حارلا ايمح ينتقس
 اميتم مادملا برش يف تيسماف

 امنإو مادملا ام يردا ٌتنكامو

 دهشلا اهقير نم حارلا مادم تفرع

 اننا دن اه ريعشلا فاحت لسفو
 انسلاعمالام نيدخلاانس لبقو

 انغلاةنرام يلحلانينرلبقو

 انقلاةزهامدقلا زازتها لبقو

 يدنهلا مراصلا ام ظحللا ماسح لبقو

 ةوشن يسأرب تلام اهبرق نمو

 دعبلا ةركس نم يمأب اهب ُتوحص

 اهبلق فطع يف فشي نا بجع الو

 اهبنجب تبموياهافج ماقس

 اهتبصل ءافشلاو ًاروط ءادلا يه

 انبرق ركس نم دعبلا ركس لاز ناو
 دضلاب دضلا عفدي ىتح بط الف

 ابنيز تقلعتدقأرذتنكذمف

 ايذعت تدز بالصألاملاع يفو

 ابرطم محرلاةملظ يفاهب تنكو



 ابيشاو ًالهكو ًالفط اهتقشعت

 اهبعشبرميناهيلع راغأ

 اهبرت بيط يستكي وأ ابصلا ميسن

 اهبلقب تاب فيك يبحب يرداو

 نر نقاب مضل ران بلو

 تكش مقس ىوه يسفن نع تيفخاو

 دجولا يف باذ نمل يبلق الو ينويع

 تقافة زوسدلا اقوه دك يمان

 برطم نحلل انم برض يف تهومو

 دغد نع ةيمو ٍدنه يف ٌمفداو

 رذاج ىفدجاو ىناٌتلقنإو

 رفاون شحوب الايربيدجوف
 رماع مأ ك2 اف يوراّتلق ة ناو

 يجاجف ىوللاب يقوش تلق نإو

 دجن ىلع تننح ملعاف ىنحنملا وا

 يذق دق كلت ىوه يف يفرط بسحيف

 يذذلتو ىراذنعلا كيتئكاهب ناو

 يذتغي ب لقلااهل ناطألا ركذ يفو

 يذلا نم ءيشب ريسفن تعلوامو

 يدصق ام سفنلا ملعت نكلو تركذ

 اولخ ىلوألامارغلا بابرأ مركأو

 افا يا حبا | ورسقلا داما

 اولق ام ةعاذأللموقلااولاقو

 ٍلحلا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 ولو نكيلف ىوهلل ىّدصت نم اذك
 ديصلا مقلُف هبابحأ نم عرجت

 هركف يأرلامكحي نم ىتفلاناف

 هربس ةريصبلا بابرأزجعيو

 هرمأ سانلا مولع يفخي ب نم مزحلا وذو

 هرس حار نم مزحلا وذ ىتفلا سيلو

 ديعلاو محلل هاوفألاهلقانت

 دسحو ليلخ نعهنصي ملاذإ

 حيارقلا ضيرقلا نود تدمج دقل

 حئادملا نيدجامل تومب تتامو

 حتاف يألاوظنلاجاترلامف

 تطح بكاوكلااهنع ةبترهل

 ٌتِبهي لقعلاهكاردامريناى تف

 يل ركف ةدج هايلع ىلإ مامُه

 دج نم هايلعل رصبت ملف تثعب

 مريملهايلعواش ديجم لكو

 مقعدقردحتهنم ىلع بلصو

 درفلااهرهوجل ًادن ىرت ىناف

 اذقلاهلاسلس باش ام ىلخ ل

 اذذلت زاخلا رييغ يق ومهالو

 اذتغاامةدالولاذنم ىلعلاريغو



 يلح لا رديح ديسلل ةطوطخت لئاسر

 اذ لبقو ًالفط دجملا رجحب ىبرت

 دجملا رصنع نم شرعلا ُهلإ هارب

 كلهتينأثيغلابوصملعف

 البذيو ىو ضو ملحلاهنمنزاوو
 ىلعلا ىلإ نيقباسلا عيمج زافو

 ىلإ هب ماطفلا لبق ىهنلا ىقرت
 دشرلا نم مايألا كارداةياهن

 اتتشتاملدهزلالمشعمجت

 اتيمناكامدعب نم ىقتلا شاعو
 نس يصستمم لاز احب كحل ىذج

 ىتفلا هب اشيامم مصتعمو

 دهملا يف وهو ُهبرت سفن ةفعب

 هفنلا تك تاؤش تيمنع رتل ووفق

 البجاو ًالهس ضرألارهظ نقبطو
 ًالئثؤم اد جوًارخف ىرولاقافو

 هدرب ىوطناايندلا دحاو اذف

 درب نم كرويف ايندلا ينب عيمج
 هبطقوهذاراددق ىلغلاهيلع

 هبحو قاض هرهد نم هرخف يفو
 هبثك بهشلا تماس هالع تيبو

 هبرت لح امنياماقم عيفر

 دعسلا مجنلا اهبرت يسمت بهشلا نم

 ًارهوج لضفللناك لحمميظع
 ارخشفممشلاتلاطدقةبترهل

 اررجام نع سانلا لضت فيكو
 ئرولاو ُهانغم دجملا تافرش ىلع

 يدهتست بكاوكلاب ال هئابصحب
 حملا لد نئاهه تالاب ويتعازإ

 هسمركتت رهدلا فورص ٌتيبت

 هسمادغلاةسحيهيلعمامه

 ظفحي ناكدق ولوهارت

 عما

 اكتم رتي منوع ياو هتانيذاب
 اككش تسلو يدانلايفهيغلتو

 نكن وقول و يولع
 درولاديسألاةبيه هاقل نودو

 ةباجن ىكذاوًاسفن ىرولازعا

 ةباصأمهنم ءارالا يف قبساو

 اين ةرهنملا ةاهمملا »ل

 لجو لزيملوضريملامركذنمو
 لقن ىرولانيبملعلاهنعوهنمو

 (١)ةثلاثلا ةلاسرلا

 :'"”ينيوزقلا رفعج ازريملا ديسلا ىلإ اهلسرأ

 ٍريغب لفح الو ءكيعاسم مجن لفأ ال يديس

 ءةنسلألا كحدم ىلع عمج ْنَمو ينإ ؛كيدان ٍرورسلا
 ّسانلا لعجو «ةنمؤم ٍةبقر ْنِم مك ٌقرلا نم كب رجرحو
 كيلع بتعلاب اهنم ّجلأ «ريطخلا كيدي مرك ىلع ءانثلاب
 كتدواعام ءهريصقتلا نم كاشاح ايو كئاضغال

 ىف ًاعمط «ةبواجملا ةعرس كّتيعدتسا الو «ةبتاكملاب

 يئلا «ةدعلا كلت ليصحتب ؛ةدجلاو ءارثألا ىلإ لصوتلا

 لعُج اي ينأ ريغ «ةلغ يدص عبتت الو ءةّلع عفرت ال

 كدادضأ ٌردصو «َىلع كتقفش نم ّلقأ َكِداَسُح ُرمغ

 ًازربم ًافّرعت كيلإ ُتبتك امّنِإ ءّىلإ كترذعم نم ٌقيضأ

 .ةطوطخملا انعيماجم نع ًالقن )١(
 /ه1144١ ةنس يفوت «ينيوزقلا يدهم ديسلا ةمالعلا لجن وه (1)

 ءيلحلا رديح ديسلا عم ةقيثو ةلص هل تناكو مم

 .امهنيب تراد يتلا ةريثككلا تالسارملا يف ترهظ ةدومو



 عما

 . افطلت كيلع بتعلا ةروصب ءاتفتسالل

 يلتماعم يف الإ سانلا لدعأ اي

 "”هكحلاو ُمصخلا َتنأو ماصخلا كيف

 :فافولا رجحب كل كُتيبر ؛ةدوم ٍةميرك يف َكّلوق ام
 الإ اهّنمطفو ءءافصلا ٌرَذ صالخالا يدث نم اهّئعضرأو

 دف ٌتنكو ؛كئالع ةرضح ىلإ "'اهئففز مث .ءكئالو نع
 ةبحملا فراطم ىهبأ اهتسبلأو « "”ةّقملاو مارغلا اهّتقدصأ

 ىنتلزأو «نيبلا دي كنع ىنتدعاب امل كارأو ءةقفشلاو

 كلك نو تيتا : ني اقلاع فلافل هلازإ طع

 نئل لهأ يه تسيلو اهتمسوو ؛قادصلا كلذ ةميركلا
 نادل يعامف ىلع يسع مت قة والطلا سول
 دشرم دنع .؛فاصنألا عرش يف ٌرئاج لهف .«قارفلاو

 لدعلا هل كاح يذلا 2« 7فالخ الب ةعبرألا بهاذملا

 "سرع زوشنلاال ةميرك َنيابْيِْذ الا دو

 ءاجرلا ءًاسفن هنع ٍبلطت مل يهو هب اهقدصأ ام ٌعجتريو

 َعرسُي ْنأ ؛اهتوعن لمكأب مراكملا نم فصتا نمم
 ا كعب مدق لزت نأ لبق» ؛«ىوتفلا لاسرأب

 . مالسلاو

 ةعبارلا ةلاسرلا

 :ًاضيأ ىنيوزقلا رفعج ديسلا ىلإ اهلسرأ

 لامك حور هللا هارب ْنَماي

 ٍلاثمريغبًاصخش تلثمتف

 (””اصفل اجرلا ٌبَقَّس تعضرأ ام

 .ةروهشم ةديصوق نم يبنتملل تيبلا )١(

 .تبث ام باوصلاو ءاهتففزأ :لصألا ىف (1)

 . ةبحملا : ةقملا 2

 بماذملا دشرمب) دارأ نأ ثيح ىفخت الن ةيروت مالكلا يف (4)
 . هلكت قداصلا دمحم نب رفعج مامإلا (ةيمالسإلا

 هلعلو .كابترا نم ولخت الو .«لصإلا يف ةرابعلا تدرو اذكه (5)

 .ةرابعلا قاستا ةرورضل وأ ءصوصخم هجول (ةميرك) محقأ
 )١( ةينارق ةبآ نيمضت .

 . ةقانلا دلو بقسلاو ؛نبللا تاذ نوبللا (0)

 يلحا رديح ديسلل ةطوطخم لئاسر

 لا ٌةبيبر «ٌمّضخلا ُتنب ءايحلا ُّمأ

 (77لاطبلا ضراغلا تلا ءناستعإ

 ئذنلا' نم زينكلا دلت ئل ثلُمآ

 ٍلالقألا ىلع يلمأ نم ٌتلّصحُف

 يلكالك نيح ٌكاقلأ ْنأ ُتلخ ام

 يلاقثأ ًاحراط كّمه رهظ نع

 اهس دق ينع فيك كدوجل ًابجع
 لامهألا بناجب هنم ٌُتعقوف

 نا م

 ٍلاضفإ نسعو مرك نع مانام
 املاطو ٌلاجملا قاض يبو يضغت

 لاشوألا ىلإاهمّوح ليحُتف

 هّتمسو َمالع يلمأ ًابعاراي

 لافغألاب ٌرِبلا كاذدعب نم

 هريغو لوحي اال كذوب يدهع
 ٍلاوحألالقلبعب مف

 لزي مل كدوج سورغ ّياجر ىرأو

 ("”لاجسب ًامعنُم هيلع ضفأف

 دقعأ مل ينأل لب كدفرو كتلص ليجعتب يلع

 ثيحو «كادن الإ هتلخ ّدسل رخدأ ملو ءكاوسب يئاجر

 هعم راذتعالا ينغُي ال ام ىلإ ةدشلا نم لاحلا يب ثغلب

 : كيلع ءاجرلا ٌتفقوأ «كيدي مراكمب الإ هّدع يف

 هئاتفباصعلاقلاهل ٌتلقو

 (رفعج) ءانفأ بكرلا ءانِف ٌمعنف

 ينيوزرقلا تدوج روتكدلا

 باوصلاو (ّمضخلا ُثبنر تدرو ةعوبطملا ناويدلا ةخسن يف )١(
 .هانركذ ام

 نع اهتلقن دقو «ركذن مل ةلاسرلاو «ناويدلا يف درو انه ىلإ (5)
 ةئاحبلل (طوطخملا) «عئاضلا بدألا يف عماللا ملكلا» باتك

 .بيطخلا مساق ذاتسألا



 يلماعلا نيدلا ءاهبل ةيداقتعالا ةلاسرلا

 ةيداقتعالا ةلاسرلا
 ىلماعلا نيدلا ءاهبل

 دمصلا دبع نب نيسحلا نب دمحم

 اه١5١٠ 56

 ما تا ١65

 ؛يلماعلا نيدلا ءاهبل «ةيداقتعإلا ةلاسرلا» هذه

 «كبلعب» يف دولوملا ءدمصلا دبع نب نيسحلا نب دمحم

 كرابت هبر ناوضر ىلإ لقتنملاو م1045 /ه8961 ةنس

 م١151 /ه٠١٠ ةنس «ناهفصأ» يف ىلاعتو

 يلع مامإلا ءةمئألا نماث راوجب «دهشم» يف نوفدملاو

 . هيكقتاضرلا ىسوم نب

 يف تايصخشلا مظعأ نم دحاو يلماعلا خيشلاف

 ام ءاعم هكولسو هريكفت يف لّثم «نيملسملا خيرات
 يف هعقومك ًاعقوم اوباصأ نمم نوريثكلا هنع زجع

 .«مهدعب ءاج نممو ءهيرصاعم نم ئفوكو ءهرصع
 ال ًاريدقتو ًةبحم ءناكم عفرأ مهسوفن يف هوّلحا نأب

 يف اولشف نيثحابلاو نيفقثملا نكلو .ةبئاش امهبوشت
 نيح يف «مهاوتسم عم اهقحتسي يتلا ةيانعلا هولوي نأ

 لقأ هنأ ضرتفي هنأ عم «هاوتسم ىلع روهمجلا حجن
 مهأ نم نأ ءارم الو .ليلحتلاو ةظحالملا ىلع ةردق

 ليلحتو ةظحالم .هعمتجم يف فقثملا فئاظو

 ساكترإلا ةبترم نم اهب ومسلاو ءةيبعشلا رهاوظلا

 ةبترم ىلإ «مييقتو كاردإ نود ىودعلا لدابتو رثأتلاو
 هيمسنام ضعب كلذو .فداهلا مظانلا يعولا

 هئارت ديدجتو نيدلا ءاهب خيشلا ءايحإف ءنذإ .(ةيعوت)

 :نيتهج نم ليلج لمع وه

 . ليصاو ريبك ملسم كراشمو ملاعو ركفم هنأل -

 .هرصع ريمض نع ةدارفب اورّبع نيذلا دحأ هنأل

 ربع ؛مهرئامض يف هيلع اوظفاحو سانلا هظفح كلذلو

 ركذُت ةنسح ةودق وهف .ةرئاسلا ةيبعشلا تالوقنلا

 . ىذتحُمل

 ءاوتحالا نيدلا ءاهب ةيصخش ملاعم زربأ نم

 م

 ءهرصع فراعم بعوتسا ءًايركف ءوهف .حاتفنالاو

 اجذومن «ةغلابم ىندأ نود ؛هنابسح نكميل ىتح
 مسّنا دقف هفقاومو هلامعأ يف امأ .نامزلا كلذ فقثمل

 .يباجيا وه ام لك ذخأي يذلا ءبحملا لادتعالاب

 ناك اذإ الإ ءىحنملا اذه زايتما كردن نأ نكمي الو

 هيف امب «هيف شاع يذلا رصعلا نع ةبيط ةركف اندنع

 لكب بهاذملا تعطاقت ثيح .«ةعراصتم تارايت نم

 اهتوسق لكب ةسايسلا ةبعل عم ؛ةيخيراتلا اهلاقثأ

 غلبأ هل ناك ءرجفتم جيزم كلذ نع جتنف ءاهتيلئاسوو

 ىتح يمالسإلا ملاعلا ةدحو قيزمتب ناعمالا يف رثألا

 . مويلا

 نكي مل نيدلا ءاهب لادتعا نأ ءظحالن نأ بجي انه
 هتبيكرتو ناسنإل ًايصخش ًافقوم يأ .ًايجازم ًالادتعا

 يذلا .مهفتملا فراعلا ملاعلا لادتعا وه لب ءةيسفنلا

 ءرخآ درجم هيلإ ةبسنلاب دعي ملف :هدنع امو رخآلا فرع

 بابرأ بأد وه امك ,هغمدي وأ هعم عطقي نأ امإ هيلع

 .بهاذملا نيب لدجلا

 نُسْحَي ءوأ ,فلؤملا جهنم ىلع لاثم ةلاسرلا هذه

 امك «بهاذملا ةلأسمب صتخي اميف هتسايس «لوقن نأ

 ىلع مئاقلا راوحلا ىلإ ةوعد اهنا .هرصع اهسرام

 هيلعامب نيبهذمتملا نم لك ةفرعم ؛ةفرعملا
 «لقنيو عاشيو عاَذُي امك َنِيَلَ ًاقدص ؛نورخآلا

 نم قيرف عرب يتلا «تاعينشتلا نمض لخدت تالّوقت
 ام نوفرعي نيذلاو .اهقيمنتو اهعضو يف ءالؤهو ءالؤه

 نورذقي ءانخيرات يف ةيبهذملا نتفلا خيرات نع « يفكي

 تاعينشتلا كلت نأل .جهنملا اذه ةعاربو باوص

 تاطلسلا تاودأ ثبخأ نم .لازت امو .تناك

 ءاغتبا «صضعب ىلع مهضعب سانلا ةراثإ يف «ةملاظلا

 ليوحتل وأ «مهبلاطمل يقيقحلا ناديملا نع مهلاغشإ

 ربع ءمهل فئاز ليثمت بسكل وأ ءملاظملا نع مهرظن

 ًازومر زرفت ىتلا «ةيئادعلا ةيبهذملا تاحورطلا

 هني ىلع ةنانإ .ةقيقحلا يف «مه ءالاطبأو

 .نوملعي اوناك ول ؛عيمجلا

 كي ين دن



 عمك

 ءاهب لامعأ لجأ نم ءاهرغص ىلع «ةلاسرلا هذه

 ىمر يذلا فدهلا ّومس نع ًالضفف .اهترثك ىلع ؛نيدلا

 ءىراق برو «هباب يف ديرف لمع اهنإف ءاهعضو ْنِم هيلإ
 عوضوم نأل «ةدارفلاب ةلاسرلا هذه فصو برغتسي

 ًادج ريثكلاو «ريثكلا هيف بتُك تاذلاب بهاذملا دئاقع

 دنع ؛ىفسنلا دئاقعو يواحطلا دئاقع بتُك ام رهشأ نمو

 «ةعيشلا دنع «يسلجملا دئاقعو قودصلا دئاقعو «ةنّسلا

 ام لك نيب ريبكو يساسأ قرافلا نكلو .ريثك كلذ ريغو

 اذه .ةلاسرلا هذه نيبو ء.عوضوملا كلذ يف بتك

 : ثالث ةيساسأ تاظحالم ىلإ هللحن قرافلا

 ءهربخُت ءفصت «ةيداقتعإلا ةلاسرلا» نإ : ىلوألا

 بهاذم نم مهريغ نع ةيمامإلا ةعيشلا زاتمي اذامب اهئراق

 نأ ول ثيحب «ةدرجم ةيعوضوم ةقيرطب .نيملسملا
 لثمب عتمتي ناكو «ةيريغلا هينعت ام لكب ؛هريغ اهعضاو
 بتك امأ .يساسأ رييغت لصح امل «ةعساولا هتفرعم

 اذامب ءاهئراق ىلع ئشنُت «يلمُت اهنإف «ىرخألا دئاقعلا
 ءاهعضاو بهذم ىلع نوكي يك .دقتعي نأ هيلع بجي
 .ءالمإلاو رابخإلا نيب ام ناتشو

 ريغ ىلإ ةهّجوم «ةيدئاقعلا ةلاسرلا» نأ :ةيناثلا
 .اهعضاو روهمج

 هنأ نظُي ام لك امأ . هبهذمب نيبهذمتملا ريغ ىلإ ينعأ

 نأ ىلإ رظنلا ٌثفلأو . هفلؤم روهمج بطاخي هنإف اهريظن
 نإ ًاقح . ةلاسرلا هذه ةدارف ملاعم مهأ يه ةظحالملا هذه

 سكاعتت ةياغلا نكلو . زيامتلا نم هب ام هتدام نيجهنملا الك

 نم ررحتلاو «ةفرعملل ةوعد «ةيدئاّقعلا ةلاسرلا»ف .ًامامت

 يف ةيبهذملا تافالخلا عضو ةيغب «ناتهبلاو ماهوألا

 كلت امأو .يقيقحلا اهمجح اهئاطعأو «حيحصلا اهعضوم

 .زّيمتلاو ةيصوصخلا نم ديزملا ةسرامم ىلإ وعدت اهنإف
 ىلإ ةهجوملا لامعألا نأ .,ةظحالملا هذهب لصتي اممو

 ضقنلا يغبت ءاهعضاو بهذم ريغ ىلع ْنَم يأ «نيرخآلا
 خيشلل رطخي مل رمأ اذهو . لطخلاو فارحنالا تابثإو

 ذنم ةلاسرلا ءىراق فشتكيس امك «لابب نيدلا ءاهب

 .ىلوألا روطسلا

 ىماعلا نيدلا ءاهبل ةيداقتعالا ةلاسرلا

 نم هدقتعن ام نيبن نأ) وه ةلاسرلا ضرغ نإ : ةثلاثلا

 نم هيلع نحن امو «ةّيعرفلا ماكحألاو ةيلصألا بلاطملا
 يهف نذإ «اهب لوقن ال انأ نوفلاخملا نظي يتلا لئاسملا

 ءاهقفو ىملكتم نيب فالخ ناديم ناك امل ٍفاو ءارقتسا

 عْنُس ام رابتعالا نيعب ذخألا عم .ةيمامإلا ةعيشلاو ةنسلا

 «نذإو .هب نومزتلي الو هنودقتعي ال امم ءالؤه ىلع هب

 «ماكحألاو هقفلا ىلإ «مالكلاو دئاقعلا زواجتي اهناديمف

 .اهل ثلاث زايتما هجو كلذو

 مدقت ةلاسرلا هذه نأ ءانه هيلإ ةراشإلا ردجي امم

 ءاهب اهب ىّلحت يتلا ةعساولا ةفرعملا ىلع .رخآ ًاليلد
 كانوا ةيسصنقا هتفرعم نم لهنت يهف .نيدلا

 ام ىلع فقو هنأب هل دهشت اهنأ مث .ةّيهقفلاو ةيمالكلا

 ةعيشلا ىلع عينشت ةدام «هنامز ىتحو ايخيرات ناك

 يف حجن هنأ .فلؤملل رّدقُي امم هنأ كش الو .ةيمامإلا

 يف ةلخادتملا دصاقملا هذه لكل ةيفاو ةروص مّدقي نأ

 . ةليلق تاحفص

 ةلاسرلا ُدَنَس

 خيشلا تافلؤم دادع يف ةلاسرلا هذه ركذت مل

 ىنعأ هل نيرصاعملا نيردصملا ىف «نيدلا ءاهب

 يارآ ملاع»و ناقشت نيس اعلا «نايبلا ريخ»

 اهل دجن ال كلذكو .نامكرت كيب ردنكسال «يسابع
 ةفالس»و «يلماعلا رحلل «لمآلا لمأ» يف ًاركذ

 امم .يراسناوخلل «تانجلا تاضور) يندملل «رصعلا

 ىلإ اهتبسن ةحص يف «ةرتفل نإو ؛كشلا ىلإ يناعد
 هنأ تدجو «لمأتلاو ثحبلا دعب «ينئكلو . خيشلا

 ىلع ربكأ دهاش ءاذه يفنلا دهاش لباقم يف

 ىلع ؛ةسمخلا رداصملا كلت نأو ةصاخ «تابثإلا

 اهنأ لقت مل .«فلؤملا نع ةسارد ةيال ةيساسأ اهنأ

 اهنم ًالك نأ لب .ًايفاو ًءارقتسا هتافلؤم عيمج تأرقتسا

 .اهمهأ وأ اهضعب بتكُي هنأ ءرخآب وأ لكشب .لرقي

 نكي مل ام ءيفنلا ىلع ةداهش حصي ال ضارعإلاو
 .ءافيتسالا ايعدم هلئاق

 : يلي ام يه تايثإلا .دهاوش وأ «دهاش



 يلماعلا نيدلا ءاهيل ةيداقتعالا ةلاسرلا

 «ةلاسرلا هذه تاطوطخم نم لئاه ددع دجوي -

 ناريإ يف ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا يف ًاظوفحم

 ةايحل براقم نمز يف اهخسن ضعب تبتُك «قارعلاو
 هذه يف اهيلع اندمتعا يتلا ةخسنلا لثم .ءفلؤملا

 ةافو دعب يأ .ه١٠ 5 ةنس تبتُك يتلاو «ةرشنلا

 كرزب اغا اهركذي ىتلا لثمو . تاونس سمخب فلؤملا

 ه0 ةنس تبتكو (778 /ةعيرذلا) يف

 امهادحأ «نيترم ةيسرافلا ىلإ ةلاسرلا تمجرُت

 «دهشم# ةبتكم يف ةيطخ ةخسن اهنم «يلاخلخ مهدا المل

 ةظوفحم ؛لوهجم مجرتمل ىرخألاو ,(099419) مقرب

 ناتروكذم ناتخسنلاو .(119) مقرب ءاهسفن ةبتكملا يف

 سدق هناتسا هناخباتك تسرهف) ةبتكملا سرهف يف

 .(يوضر

 حرش يف ةيهبلا دئارفلا» مساب حرش ةلاسرلل -
 «ناريإ تابتكم يف خسن ةدع اهل .«ةيئاهبلا ةيداقتعالا

 21١7755 ةنس ةيرجح ةعبط اضيأ ناريإ ىف تعبطو

 .(778/7 :ةعيرذلا) يف كرزب اغآ اهركذو

 .«دهاشملا بهاوم» ةموظنم عم ناريإ يف تعبط -

 رصع ذنم رتفت مل ةلاسرلا هذهب ةيانعلا نأ :ةصالخلا

 تائم دجوتو . ةعابطو ًاحرشو ةمجرتو ًاخسن «فلؤملا

 هلك كلذو ءةفلتخم نامزأ ىلإ دوعت ءاهل ةيطخلا خنسلا

 اذه لثمب كيهانو .رتاوتلا دح ىلع انيلإ اهدنس لعجي

 .دنسلا

 ةرشنلا هذه

 ةخسنلا نع ةذوخأم ىهف «ةرشنلا هذه امأ

 ريمأ مامإلا ةبتكم» يف ةظوفحملا ءةيطخلا

 تحت «فرشألا فجنلا» ىف «ةماعلا ةيئكقغ نينمؤملا

 عساشلا ةليل يسفنب اهتخسن دقو .(589619) مقرلا

 نيرشت 1 /97١؟ ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو

 .طبضلاو لامجلا ةقئاف ةخسن ىهو . 7 ىناثلا

 مام

 يل حنسي ام عم اهتلباقم ةيغب «ناريإ» ىلإ يرافسأ يف

 يلع بعصي تالباقم دعب يننكلو .ىرخأ خسن نم
 ىلإ تقفو دق يننأب ةعانق ىلإ تلصوت ءاهؤاصحا
 تعقو امم ىرخأ ةخسن ةيأب اهلداعأ نأ حصي ال ةخسن

 ذإ ءأدنس اهتيأر يتلا خسنلا ىلعأ اهنأو ةصاخ .هيلع

 سمخي فلؤملا ةافو دعب يأ ٠١76« ةنس تبتك اهنأ

 نأ ترثآ ىننإف هيلعو « ليلق لبق ترشأ امك «تاونس

 ١ . يه امك اهرشنأ

 دبع دع دس

 نأ هيف ودبي تقو يف .ئراقلل ةلاسرلا هذه مدقن

 ىلإ ءهيلع ىلاعت هللا ناوضر ءاهفلؤم عفدام
 ةكرعم نأو «هنمز يف ناك امم ىسقأب داع ءاهعضو

 وحن نيملسملا هاجتا ةلقرعل مويلا نلعُت بهاذملا

 لبق نم ٌرْعسُتو ءربكألا مهودع ةهجاوم يف «ةدحولا

 هيلإ يمر ام ضعب قّقحت نأ ىسعف .اننيب هئالكو

 1 . ءايحإلا ةياغ كلذو ءاهفلؤم
 .ليبسلا ءاوس ىلإ يدهيو قحلا قحُي هللاو

 رجاهملا رفعج

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيعتست هبو

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو هئالآ ىلع هلل دمحلا

 .ةلاقملا هذه ريرحت نم ضرغلاف دعبو .هئايلوأو هئايبنأ

 ضعبل ناك امل هنأ «ةلاسرلا هذه نيودت ىلع ثعابلاو

 ةعيشلا مساب مهسفنأ اوّمس نيذلا «ةلطابلا قرفلا

 يف ةدساف تاداقتعا «مهريغو ةّيناسيكلاو ةّيفقاولاك

 . ةّيلمعلا عورفلاو ةّيداقتعالا لوصألا ضعب

 ةلطابلا لوصألا كلت نم نّيّيرب ةعيشلا رشاعم انكو

 كئلوأ نيبو اننيب اوقّرفي ملو ءانبهذم ةقيقح ىلع اوعلطي
 اوبسن «ةعيشلا مسا يف عيمجلا كارتشال «ةّلاَضلا قرفلا

 ءارآلاو ةدسافلا دئاقعلا ضعب نم قرفلا كلت هيلع ام

 . هدقتعن ام نّيبن نأ اندرأف ءانيلع اهب اوعّنشو انيلإ ةدساكلا
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 هيلع نحن امو «ةّيعرفلا ماكحألاو ةّيلصألا بلاطملا نم

 لب اهب لوقن ال انأ نوفلاخملا نظي يتلا لئاسملا نم

 ءاوس ىلإ يدهيو قحلا ٌقحي هللاو .اهفالخ دقتعن

 امنإ ةّيرشع ىنئثإلا ةعيشلا رشاعم انإ :لوقنف .ليبسلا

 هيلع فلا اع ةفلملا انيفوو لو ةحيدلا كلوا نوكأ

 تلصو يتلا ةّيلقنلا لئالدلا هب تدهشو ةّيلقعلا نيهاربلا

 ماكحأ انريغ ذخأ امك . هلِييت تيبلا لهأ ةّمئأ نم انيلإ

 طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو .مهريغ نع مهنيد

 «هناحبس هللا ىوس ام عيمج يأ ؛ملاعلا نأ دقتعنف

 وأ ًاطيسب .ًاضرع وأ ناك ًارهوج ءمدقلا نع ثداح

 دوجولا بجاو هنأو .هللا الإ ميدق ال هنأو .ًابّكرم

 ميكح .لْذَع .يح ءملاع ءرداق هنأو .هتاذل

 .قداص ىلكتم هراك «ديرم «ينغ ءريصب ءعيمس

 هملعو هتردق نأو .ةثداح تاوصأو فورح همالك نأو

 هناحبس هلعفي ام لك ناو .مولعمو .رودقم لك نامعي

 هّرنم دحأ دحاو هنأو .ةمكحو ةحلصمو ضرغل وهف

 .«يجراخلاو ينهذلا ماسقنالا نع ٌيرب «كيرشلا نع

 نع سّدقم .ةّيضرعلاو ةّيرهوجلا مزاول نع ٍلاْعَتُم
 يديأ هيلإ لصت ال امم هتاذ هنك نأو .داحتالاو لولحلا

 كَرَدُي نأ نم لجأو عفرأ هنأو .راكفالاو لوقعلا

 .رارقلا راد يفو ايندلا يف راصبالاب

 ,تانّيبلاو ججحلاب لهو لسرأ هناحبس هنأ دقتعتو

 ءايبنألا فرشأ مهرخآو . هكظمدآ انوبأ مهلوأ

 نأو :4يدمحم نيرخآلاو نيلوألا دّيسو «نيلسرملاو

 هللا ءاش ام ىلإ مث ءءامسلا ىلإ هدسجب هجارعم

 ةّيداقتعالا ماكحألا نم هب ءاج ام عيمج نأو .عقاو

 هنأو .هيرتعت ةّيرمال قدصو هيف بير ال قح ةّيلمعلاو

 «نايسنلاو وهّسلاو رياغَصلاو رئابكلا نم موصعم
 .هدعب يبن ال هنأو .ةيفخلاو ةرهاظلا صياقنلا عيمجو

 .داهتجالاب تسيل ةينيدلا هيهاونو هرماوأ عيمج نأو

 نع هدعب نم هتفيلخ نأ دقتعنو .يحولاب يه امنإو
 ريمأ هريغو ريدغلا موي يف يلجلا ٌصَنلاب ءهتمأ

 , هن بلاط يبأ نب يلع نييصولا دّيسو نينمؤملا

 .نيدباعلا نيز مث «نيسحلا مث ؛نسحلا هدلو هدعبو

 ىسوم مث .قداصلا رفعج مث ءرقابلا دمحم مث

 يلع مث ءيقّتلا دمحم مث ءاضرلا يلع مث ءمظاكلا
 يدهملا دمحم مث ءيركسعلا نسحلا مث ؛يقتلا

 لك ٌصنب ؛ءنيعمجأ مهيلع هللا مالس نامزلا بحاص

 مهؤايصوأو ءايبنألا عيمجو مهنأو .هقحال ىلع قباس

 رياسو نايسنلاو وهّسلاو بونذلا عيمج نع نوموصعم

 روتسم يح ةيئظ يدهملا دمحم مامإلا نأو . صياقنلا
 يف هل هللا نذأي نأ ىلإ «سايلألاو رضخلاك سانلا نع

 ًاملظ تعلُم امك .ًالدعو أطسق ضرألا ًالميف روهظلا

 «ءايبنألا دي ىلع تازجعملا روهظ دقتعنو .ًاروجو

 ءحبقلاو نسحلا نأو .ءايلوألا دي ىلع تاماركلاو

 نأو .ناّيلقع «مذلاو حدملا قاقحتسا بّئرت ىنعمب

 نولعاف اننأو .ًاعمسو ًالقع بجاو معنملا ركش

 مل هناحبس هللا نأو .اهيلع نيروبجم انسلو ءانلاعفأل

 ال حيبق قاطي ال ام فيلكت نأو ؛«هقيطن امب الإ انفلكي

 ىلع ديجملا نآرقلا تايآ لمحنو .ىلاعت هنع ردصي
 هللا لوقك .هفالخ ىلع ليلدلا ماق ام الإ ءاهرهاظ

 َلَع» و 4ع قطو 4 يدي نوف هَل دي# :هناحبس
 . كلذ لاثمأو «ئوتْسأ ٍشْرَمْلا

 ربقلا باذعو «ينامسجلا داعملا نأ دقتعنو

 «نازيملاو طارّضلاو «ريكنو ركنم لاؤسو «هميعنو

 اذإ «ةريبكلا لعاف نأو .قدصو قح هرانلاو «ةئجلاو

 ىتلا تايآلا نأو ءرانلا ىف دّلْخُي ال ءةبوت ريغ نم تام

 لضحت ةعافشلا ناز ةّلوأَتُم كلذ فالخ اهرهاظ

 نينمؤملا نأو .ىلاعت هللا نذإب ريابكلا باحصأل

 .رانلا يف نودلخم راّمكلاو «ةنجلا يف نودّلخم

 . كو هللا لوسر باحصأ ةّبحم بوجو دقتعنو

 هتافو دعب هرمأ اوفلاخي ملو «هتعباتم ىلع اوماقأ نيذلا

 نمم أّربتنو .هتايح لاح هب مهاصوأ ام ىلإ اوداقنأو

 بصغ وأ ةلئكظ بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ براح
 .هب يضر وأ «كلذ ىلع ناعأ وأ .هّقح
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 ٍلماعلا نيدلا ءاهبل ةيداقتعالا ةلاسرلا

 لك ىلع سمخلا تاولصلا بوجو دقتعنو
 .سافتلاو ضيحلا يف ةأرملا الإ .لقاع غلاب صخش

 ةالص بوجوو .ةعامجلا ةالص بابحتسا دقتعنو
 ءوضولا يف نيلجرلا حسم نأو اهطورشب ةعمجلا

 .ةرورضل الإ زئاج ريغ نيفخلا ىلع حسملاو .بجاو
 ضيحلاو ةبانجلا لسغ :ةتس ةبجاولا لاسغالا نأو

 .تاومألا لسغو تيملا سمو سفانلاو ةضاحتسالاو

 زوجي ال هنأو .مارح ءاسفنلاو ضياحلا يطو نأو

 ةءارق بُئَجلل الو ءفحصملا طخ سم ثدحملل

 ءدجاسملا نم ءيش يف ثكملا الو ؛مئازعلا ةروس

 زوجت الو . ؛8يبنلا دجسمو مارحلا دجسملا الو
 ضحملا ريرحلا يف الو ءبوصغملا ناكملا يف ةالصلا

 الإ ءهرعشو هفوصو محللا لوكأم ريغ دلجو بهذلاو
 ةحتاف ريغب ةالصلا زوجي الو .باجنسلاو رخلا

 سوبلملاو لوكأملا ىلع دوجسلا الو .باتكلا

 .دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا بجونو .نداعملاو

 قسافلا فلخ ةالصلا زوجي الو .بجاولا ركذلا ردقب

 رفسلا يف تاّيعابرلا رصق بجونو .لاحلا لوهجمو

 ءسمخلا تاولصلا لفاون بابحتساب لوقنو .حابملا

 ةوكزلا بوجوب دقتعنو .رتولاو عفشلاو .ليللا ةالصو

 منغلاو رقبلاو لبإلاو ةضفلاو بهذلا :ءايشأ ةعسن يف

 .ةرّرقملا طورشلاب .ءبيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلاو

 الإ «لقاع غلاب لك ىلع ناضمر رهش موص بوجوو
 لكألا دّمعتب ُدَسْفَي موصلا نأو .ءاسفنلاو ضياحلا

 ةمئألاو هلوسرو هللا ىلع بذكلاو عامجلاو برشلاو

 الإ تبثي ال ناضمر رهش لوخد نأو . لين رشع ينثالا

 رطفأ نم نأو .عايشلا وأ نيلدع ةداهش وأ لالهلا ةيؤرب

 وأ ضرم وأ رفس نود نم أدماع ًاملاع ناضمر رهش يف

 «ةرافكلا هيلع تبجو دقف «- سافن وأ ضيح وأ هاركإ

 نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتع يهو

 هيلعف انزلاو رمخلاك مّرحم ىلع رطفأ نم نأو .ًانيكسم
 ةّرم رمعلا يف جحلا بوجوب لوقنو .ثالثلا تارامكلا

 ىلع مرحي هنأو .اليبس هيلإ عاطتسا نم لك ىلع
 ايطو ٌءاسنلاو ءانُهَدو ًالكأو أّمش ءٌبيطلا مرحملا

 كيلا

 سبل هيلع مرحي اذكو «ةوهشب ًارظنو ًاسملو ًاليبقتو
 مش نع فنألا ضبقو «سأرلا ةيطغتو «طيخملا

 ةلازإو ءرفظلا ٌصفو ءلّمُّقلا لتقو «ةهيركلا ةحئارلا

 .ةرورضل الإ مدلا جارخإو .ندبلاو ساأرلا نع رعشلا

 ىلع ةبعكلا لعج فاوطلا لاح يف هيلع بجي هنأو
 نأو «ةساجنلا نم نييلاخ هندبو هبوث نوكي نأو هراسي

 لقأ ال طاوشأ ةعبس ةورملاو افّصلا نيب هيعس نوكي

 لاوز نم تافرعب فوقولا نوكي نأو .رثكأ الو

 ةليل رعشملاب فوقولا نوكي نأو .اهبورغ ىلإ سمشلا

 يمريو ىنم ىلإ بهذي مث ءسمشلا عولط ىلإ ديعلا
 ءيذهلا حبذيو .ديعلا موي تاّيصخح عبسب ةبقعلا ةرمج

 «لبإلا نم ناك نإ هرحنيو ؛منغلاو رقبلا نم ناك نإ

 كلذ: فالخ زوجي الو

 لهأ نم نييبرحلا رافكلا داهج بوجوب لوقنو

 انئاملع نيب ةرّرقملا طورشلاب .مهريغو باتكلا

 رامقلاو رحسلاو ةوشرلاو ابرلا ميرحتب لوقنو
 دقتعنو .هل سْلَف ال يذلا كمسلا لكأو ةيحللا قلحو

 ءديصلا ىلإ مهسلا يمر دنع ةيمستلا نم دب ال نأ

 ول امأ .هلكأ مرحي ةتيم هديصف ًادمع اهكرت نم نأو

 دنع ةيمسّتلا نم دب ال هنأو .مُرْحَي مل ًاوهس اهكرت
 ًامْلَعُم بلكلا نوكي نأ دب الو ءديصلا بلك لاسرا

 لسرأ ول رفاكلا نأو ءًاملسم مّلعُملا نوكي نأو
 رفاكلا ظفلت نأو ءهلتق ام لكأ لحي مل بلكلا

 - ملعملا بلكلا ريغ هلتقي يذلا ديصلاو «ةيمستلاب
 - ةرياسلاو ةرياطلا حراوجلا رياسو دهفلاو يزابلا لثم

 لكو رمخلا برش نأ دقتعنو .هلكأ لحي ال ةتيم وهف

 ةرطقلاك ءركسلا هب لصحي.مل نإو «مارح ركسم
 رمخلا برش لقاع غلاب ملسم لك نأو .ةدحاولا

 لدي نأ بو ءاراتشم ةاهميرعحتب املاع؛ اذماغ

 وأ ًارح «قأرما وأ الجر ناك ءاوس .ةدلج نينامث

 اذكو ءهؤارشو رمخلا عيب مرحي هنأ دقتعنو .ًاكولمم

 تالآو ءامهلاثمأو بابرلاو روبنطلاك وهللا تالآ عيب

 عيب مرحي هنأو .امهريغو جنرطشلاو درنلاك رامقلا

 بشخلا عيبو ءًارمخ لمغُيل امهلاثمأو رمتلاو بنعلا
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 لاجرلا ىلع مرحي هنأ دقتعنو .رامق وأ وهل ةلآ لمعيل

 لاجرلا ىلعو «ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف لكألا ءاسنلاو

 تريستلا لاح ىف الإ هيه دتلا) سيرستلا سحلا
 نأ دقتعنو .دربلا ةدشو لّمّملا عفدك ؛ةرورضلاو

 نم ًادحأ كلمي ال ءىئنا وأ ًاركذ ناك ءاوس «ناسنإلا

 ًادحأ الو .هتاذجو هدادجأ نم ًادحأ الو «هتاهمأو هئابآ

 نأو «ًائانأ وأ اوناك ًاروكذ .هدالوأ دالوأو هدالوأ نم

 كلمي ال هنأو «لاحلا يف قتعنا ءالئه دحأ ىرتشا نم

 ًادحأ الو ءهتالاخو هتاّمعو هتاوخأ نم ًادحأ لجرلا

 نهادحأ ىرتشا نإف .هتخأ تانبو هيخأ تانب نم

 كِلمَت اهنأ انداقتعاف ةأرملا امأو .لاحلا ىف تقتعنا

 ذخا يلع قفسي هلو ( نيدوحعلا الإ انيبرانأ ميمج
 .امهاوس

 باجيإلا نم هيف دب ال ةعتملا حاكن نأ دقتعنو

 ةدعلا نم ةأرملل دب الو ءرهملاو ةدملا نييعتو «لوبقلاو

 . ةريغص وأ ةسيآ نوكت نأ الإ «لوخدلا عقو وأ

 رومأ دحأب الإ لحي ال ةأرملاب لوخدلا نأ دقتعنو

 رأ ءكلملا وأ «ةعتملا وأ «ميادلا دقعلا امأ :ةعبرأ

 بجو ةعبرألا هذه دحأ ريغب ةأرمأ ءطو نمو .ليلحتلا

 لتقلا قلطم وأ مجّرلا وأ دلجلا وهو «يعرشلا ّذحلا هيلع
 كرتي نأ هل لحي ال لجرلا نأ دقتعنو .ةرّرقملا طورشلاب

 . رهشأ ةعبرأ نم رثكأ هتجوز ءطو

 ةباتكلاب الو ةيانكلاب ٌمصي ال قالطلا نأ دقتعنو

 عامس نم دب ال هنأو «ةردقلا عم ؛ةيبرعلا ريغب الو

 ىلع ةّدعلا بوجو دقتعنو .قالطلا ةغيص نيلدع

 نوكت نأ الإ ءلوخدلا عقو نإ ؛قالطلا دعب ةأرملا

 جوزلا تومب اهيلع ةدعلا بجت هنأو «ةريغص وأ ةسيآ

 ةباش «ةريبك وأ ةريغص تناك ءاوس ءاهب لخدي مل نإو

 , دقتعنو .ًاعطقنم وأ ًامياد اهحاكن ناك ءاوسو «ةسيآ وأ

 توبث نيح نم ءًابياغ جوزلا ناك اذإ ءةافولا ةّدع نأ

 فورعملاب رمألا نأ دقتعنو هتوم نيح نم ال هتوم ربخ

 نمأو ريثأتلا نظ طرشب «بجاو ركنملا نع يهئلاو
 :وردشلا

 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 «ءانيلإ مهفالخ نوفلاخم بسن ىتلا اندئاقع هذه

 .قيفوتلا يلو هللاو .انيلع كلذب اورتفاو

 هبتك .ةلاسرلا متاخ ىلع ةالصلاو «ةلاسرلا تّمت

 .ه08١1 ةنس ىنييارفسألا دمحم نب دامع ريقفلا دبعلا

 ةلاسر

 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف

 زومرلا

 ىف ايلعلا تاساردلا ةبتكم ىف ةطوطخملا ةخسنلا :آ

 5/١14484. مقرب دادغب ةعماج

 أدبملا» باتكلا شماه ىلع ةيرجحلا ةعبطلا :ح

 .فلؤملل «داعملاو

 .انم ةفاضإ وهو «خسنلا يف سيل : < >

 نعاس قيما ةيلكرا ةنام 0

 . قايسلا حيضوتل انم ةءارق :(..-)

 < ةمدقملا >

 «ناميإلاو ملعلا راونأب سوفنلا رؤنمل ٌدمحلا )١(

 ىلصو .نآرقلا لازنإو لسرلا لاسرإب قئالخلا يداهو

 هقالر اردعلار هةانعللاو نسنإلا يم هك يلم هل

 َنيِسّدقملا «نايغطلاو ٍةيلهاجلا ساجرأ نع نيرّهطملا
 .نايصعلاو ةعيبطلا ساندأ نع

 ةانعسالاو + لئغانقلا ميكحلا ُنِإَف ةدعيو (؟)
 قئافلاو «ةيرشبلا ٍتالامكلا عيت يف ّلماكلا ّلصاولا

 ٍةَلملا ٌريصن « ةيعيبطلاو ةّيهلإلا مولعلا جارختسا يف

 ٌفيرشلا هلقع هللا رون - ؛يسوطلا ًادمحملا ٍنيدلاو

 ضعب ىلا ًةلاسر تعب دق - يسوّدقلا ضيفلاب

 ءريصبلا ُملاعلاو ءريرحنلا ٌلضافلا وهو ءهيرصاعم

 ثالث هنم لأسو ءيهاشورسخلا نيدلا سمش

 ءاهلاضعإ هوجو نع فشكلا هنم ّبلطو ؛لئاسم
 رصاعملا كلذ ٍتأي ملف .اهلاكشإ ٍدقعل ٌلحلاو
 نأ _هدييأتو هللا نوعب ديرن نحنو .باوجب



 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 «ةقيقدلا ةلضعملا قياضملا كلت نع '”-ىّضقتن

 ةلكشملا لئاسملا كيتاه نع ٍفاك ٍفاش باوجب يتأنو

 زهتعاو 4 ةفلختلا ووفقا معرب ىلكملا ا ىنار' ةفيشلا
 ّنكل ةدهُعلا هذه نم ُحورخلا ؛ةيرشبلا فعضو .ةوقلا

 نم ةمكحلاو .ءهدنع نم ةردقلاو ءهللا ديب لضفلا

 نيل لق ني 16 فزت: ةنذل نم لغلاوب تضيف

 هتارابعو «ةفيرشلا هظافلأب ةلاسرلا ركذنلف (7)

 لضف نم ًادمتسم :تارجلاب هت كحرت «ةفيطللا

 . باهولا ميلعلا

 :هذه ٌةلاسرلاو

 < ةلاسرلا >

 تناد نم لصاوت ىلإ ةليسو ٌةباتكلا ٍتناك امل
 ىلإ ًةعيرذ لاؤسلاو ,«ئهُّتنكمأ ثلصافتو «ْمهُندنفأ

 هٌعاب ناك نّمم .ًاديدش هّصرح ناك نمل ريخلا ةدافتسا

 لّسوتلا «يسوطلا دمحم» يعادلا ٌمداخلا ىأر ٌاديدم

 «ققدملا ققحملا لّضفملا ىلاعلا بانج ىلإ امهب

 :نيملتسملاو مالننإلا ناهري «قيدلاو ةلمتلا نعش
 «نيرخأتملا ءاملعلا ةودق «نيطالّسلاو كولملا ريشم

 َنيمايم ُهَّللا ٌمادأ ءَنيققحملا ءامكحلا اطلب

 .هماعنإ ٌبوص هيلع قدغأو .همارم ليبس لهسو . همايأ
 ايكيا لور 2 تاوصو رمأ لك حاتتفا يف هّقْفوو

 غلبم اذهف «هانمتي ام ىلإ ' ”هَلّصوو .هاغتبم ِكاردإل
 «ةمعنلا ٍديزمو ّزعلا ماودب َءاعدلاو «ةمدخلاو ةيحتلا

 حابصمو .ةّيملع لئاسم ةطسابملا حاتفم لعج مث
 هّرلع هللا سرح  حمسيل ؛ةّيمكح ٌتحابم ةفراعملا

 ءاهنم هيدل ام ٍةفاضإب  هّودغو هّيشع ةداعسلاب ٌنرقو

 ّنح نم ّنِإف .اهنم هيلع هّيأر ررقت ام ٍةدافإب معنيو

 هجو) دريسو .() نم حيحصتلاو ءيضقنت :(ح) يف )١(

 . (ىصقتلا

 13:6: /نارمف لآ ()

 .نيلصألا يف درت مل انم ةدايز (")

 .ةلصوو :(0آ) يف (4)

 ١غ

 نأ لضفلا ةمارك نمو «هّبالط ْمَرَحُي ال ْنأ ملعلا

 ةباصإلابو ءىلعأ فيرشلا هيأرو . هّيابرأ هب لّضفتي

 . ىلوأ هلواحي اميف

 : هذه ةلئسألاو

 نأ ريغ نم ةكرح دوجو ٌعنتما امل :لّوألا (؛)

 نأ بجو .«ءطبلاو ةعرسلا نم نيعم ذح ىلع نوكي

 تاكرحلا دوجو يف لخدم ءطبلاو ةعرسلل نوكي

 ريغ ءطبلاو ةعرسلاو . ةّيصخش يه ٌتيح نم ةيصخشلا
 ىف لخدم نامزلل نذإف .نامزلاب الإ ةيهاملا ةلصحتم

 يرو لد أ كيك ةّيصخشلا تاكرحلا ةّيلع

 ؟نامزلا ٍةَلع دوجول ةَلع ٌةنيعم

 يه ٌتيح نم ةكرحلا :لاقُي نأ ٌنكمي ال (5)

 ةصخشتم ام ةكرح يه ثيح نمو ؛«نامزلل ًٌةلع ةكرح

 ٌةقباس ةروص يه ثيح نم ًةروصلا نأ امك «'”اهب

 ةصخشتم ام ةروص يه ثيح نمو ؛ىلويهلا ىلع

 ةلع ةكرح يه ثيح نم تسيل ةكرحلا ْنأل .اهب

 يف لخدم تاكرحلا عيمجل '"'ناكل الإو .نامزلل

 يه ثيح نم نامزلل ٍةلع ةروص يه امنإ .هتيلع
 اذه لح ُهجو امف .جراخلا يف ةنّيعتم ةصاخ ةكرح

 ؟لاكشإلا

 ّلماح ال ام ّنأب نيلئاقلا لاب ام :يناغلا )١(

 دعب دجوي نأ ٌنكمي ال هّنإف همدعو ٍهدوجو ٍناكمإل
 كود ا ريكش ءدوجولا دعب مّدعُي نأ وأ «مدعلا

 اولعج نإف ؟اهئانف زيوجت نع اوعنتماو ةيناسنإلا سفنلا

 لماح هرلعج ًالهف ءَندبلا .""اهدوجو ٍناكمإ ٌلماح
 نع اهدّرجت لجأل اهولعج نإو ؟ًاضيأ اهِمَدَع ٍناكمإ

 زوجي ال يك مدعلا ناكمإل لماح ٌمداع هيف لحي ام

 كلذ لجأل ءاهولعج ًالهف ءدوجولا دعب اهُمدع
 اهدوجو ٌمنتميف .دوجولا ناكمإل لماح ٌمداع «هنيعب

 .نامزلا ةلعب يأ )١(

 .ناكف :() يف (5)

 .دوجو :(ح) يف ةرفز



 عوا؟

 اولعج نأ مهل غاس فيكو ؟لصألا يف مدعلا دعب

 تاذلا نيابم «قرافم رهوج ٍناكمإل ًالماح ايدام ًامسج

 ةروصلل ايم اهذوك كح نم اهرباعج نق ءأثإ
 .دوجولا ناكمإل لماح َتاذ ء مسجلا كلذل ةّيعونلا

 لماح تاذ اهنيعب ةيثيحلا كلت نم اهولعج الهف
 يف نيرمألا نيب ٌقرفلا ام ةلمجلابو ؟مدعلا ناكمإل
 ؟نيتبسنلا يواست

 ةلعلا نع ٍةرثكلا رودص ٌببس ناك نإ : ثلاثلا 0

 بوجولاك ؛لّوألا لولعملا تاذ يف ٌةرثك ةدحاولا

 كلت تءاج َنيأ نمف «ٌليق ام ىلع لّقعتلاو ناكمإلاو

 اتردص نأ اّمِإ جرخي الف «ةلعلا نع تردص نإ ؟ةرثكلا

 ببس نكي مل ًاعم اتردص ْنإف .بيترتلا ىلع وأ ءًاعم

 لولعملا تاذ يف ٌةرثك ىلرالا ةلعلا نع ريثكلا رودص

 لوألا لولعملا نكي مل «بيترت ىلع اتردص ناو .لؤألا

 نمف ؛ىلوالا ةلعلا نع ردصت مل نإو .َلَوَأ ًالولعم

 .ىلوالا ةلعلا ىلإ دانتسا ريغ نم ٌةرثك لصحت نأ زئاجلا

 .!لاحم اهّلكو

 عّئوتملاو ؟قياضملا هذه نع يصقتلا هجو امف (4)

 ّيعادلا ٌمداخلا ٌرذعي نأ ميسجلا هفطلو «ميمعلا همرك نم

 لثتمم هناف .هلهأتسي اميف هُّمدختسيف «رساجتلا اذه ىلع

 اهثرقيو «ةيلاعلا مايألا نق مو لام هللاو .هرمأي امل
 ءاعدلا ةباجإبو «ريدق ءيش لك ىلع هنإ . ةيلاوتملا همعنب

 .مالسلاو .ريدج

 <© ةبوجألا >

 مامز هدذيبو «قيفوتلاو ٌةمصعلا هللا نمو لوقأ (9)

 : قيقحتلا يف ماهلإلا

 < ىلوألا ةلأسملا باوج >

 :ديهمتب وهف «ىلوألا ةلأسملا نع باوجلا اَمأ )٠١(

 .دوجولا ضراع : نيبرض ىلع ضراعلا نإ

 ةكرحلاو داوسلاكف دوجولا ضراع اَمأ . ةيهاملا ضراعو

 تناك <> ًءاوس «هريغو مسجلا ضراوع نم امهريغو

 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 .دوجولل ''”ةمزالم وأ ًةقرافم

 لصفلا ةعيبطكف «ةيهاملا ضراع اًمأو (1)

 .ةيهاملا نود دوجولا يف اهب مّوقتملا سنجلا ةعيبطل

 بسحب لصفلا ىلإ جاتحت ال سنجلا ةيهام ْنِإف

 عم ءاهل قحاللا ضرعلاك نوكيف .ءموهفملاو ىنعملا
 يف اهايإ ةلّصحملا لوصفلا دحأب الإ دجوت ال اهنأ

 تاصخشملاكو .ققحتلا يف اهل ةمؤقملا «نوكلا

 هتيهامو عونلا ةعيبط ىلإ صخشملا ةبسن َنِإف «عاونألل
 هنأ يف «دتيهامو سنجلا ةعيبط ىلإ لصفلا ةبسنك
 تمحو لكلا دنعو ؛ةيهاملا عم دوجولا يف ٌدحّنم

 اذه نمو .اهلّصحتل ٌموقم ؛ةيهاملل ضراع ليلحتلا

 لك دوجو ْنإف ءنكمملل دوجولا ضورع ليبقلا
 نم ال ؛ةيلكلا هتيهام ضراوع نم ٌنكمم ٍدوجوم
 . ةيصخشلا هتيوه ضراوع

 دق ءدوجولا ضراعك ًاضيأ ةيهاملا ضراعو (١1؟)

 ًاقرافم ُنوكي دقو .تايهاملا مزاولك ًامزال نوكي

 .عونلل صخشملاو سنجلل لصفلاك

 :لوقنف اذه رّرقت اذإ (1)

 ردقتي ينلا ةنيعملا ةكرحلل نيعملا نامزلا ضورع

 ءيهضورعمل دوجولا ضراع ضورع ليبق نم سيل اهب
 ةكرحلاف .ةيهاملا كلتل ةيهاملا ضراع ليبق نم لب

 َنامزلا ّنكل .دوجولا يف نيعملا نامزلاب مّوقتت ةصاخلا

 وهف .ةكرح يه ثيح نم ةكرحلا ةيهامل ضراع َنّيعملا
 ةلباقلا ةلعلاك ىهو ءدوجولا بسحب اهل ةديفملا ةلعلاك

 + نلقعلا ليلا كرطظ ىف هلك له . ةيهاملا بسحب هل

 أ وول ناسا ا امهالكف جراخلا يف اًمأو

 . الصأ ضورعم الو ٌضراع الو «َةيلولعم الو ةيلع

 < ةيناثلا ةلأسملا باوج >

 :لوقنف .ةيناثلا ةلأسملا نع باوجلا اًمأو )١4(

 .ةمزال :(ح)و () يف )١(



 دلل ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 نم صاخلا هدادعتساب ىعدتسا ٌيناسنإلا َندبلا نإ

 هيف ةفّرصتم ًةرّبدم ًةروص لباوقلا ىلع «روصلا بهاو»

 نع اهّرودص َبَجّوف .هعونو هصخش اهل ظفحي ًافرصت
 ًاردصم نوكت ةروص دوجو ْنكل .ضاّيفلا بجاولا
 اذهل ؟'”ةظفاحلا ةّيسنإلا ليعافألاو ةيرشبلا تاريبدتلل

 لقعو ٍكاردإ ٍتاذ ةيناحور ةوقب الإ نكمي ال عونلا

 ال يذلا «ضايفلا أدبملا نم ضيفي ةلاحم الف .زييمتو

 ."”نذإف .سفنلا ٌرهوج .هيف ٌريتقت الو غنم الو َلخُب

 ٌةروص الإ ىعدتسا ام يدادعتسالا هناكمإب ندبلا دوجو

 «ةئراقم ةروص يه امب ءهيف ًةفرصتم هل ًةنراقم

 هيف ةفرصتم ةروص ىضتقا ضاّيفلا أدبملا "”دوجوو

 نأ امكو .قرافم أدبم تاذ وأ ةقرافم ةقيقح تاذ

 .ةهج نم ًارهوج نوكي نأ زوجي ّدحاولا ءيشلا

 ةدوجوملا رهوجلا ةيهامك «ىرخأ ةهج نم ًاضرَعو
 ٌرهوج ةيلقعلا اهتروص نأ ققحت امل ,ءنهذلا يف
 «؟!ينهذلا دوجولا بسحب ضرعو «ةيهاملا بسحب
 نم ًالوعجم دحاو ءيش نوكي نأ زوجي اذكو .يملعلا

 دوجولاك «ىرخأ ةهج نم لوعجم ريغو ؛ةهج
 - دحاو ءيش نوكي نأ زوجي كلذكف .ةيهاملاو

 «ةيلقع أاتاذ هنوك ثيح نم ًادّرجم - ةيناسنإلا سفنلاك

 تناك اذإف .ندبلا يف ًافرصتم هئوك ثيح نم ًايدامو

 ثيح نم ةيدامو «تاذلا ثيح نم ًٌةدرجم ٌسفنلا
 ,ندبلا دادعتساب ٌةقوبسم لقعلا ثيح نم يهف ؛ّلقعلا

 اهُتقيقح ثيح نم اًمأو .هلاوزب ٌةلئاز ءهثودحب ٌةثداح
 ٌةدساف الو ءضرعلاب الإ ندبلا دادعتساب ٍةقوبسم ريغف

 الإ تايداملا بلاثم نم ءيش اهقحلي الو «هداسفب

 . زبدتف «ضرعلاب

 ةقيرط ىلع نامزلا فلاس يف انل خس ام اذه (15)

 .رظنلا لهأ

 )١( ظفاحلا :(1) يف .

 )١( .نإف :01) يف

 ) )6.دوجو :(1) يف
 ) )1.(ح) نم ةدايز

 عفدو لاحلا قيقحت يف نآلا هارن يذلا اًمأو )١1(
 تاشنو ٍتاماقم ةيناسنإلا سفنلل نإ :وهف لاضعإلا

 نب ٌحورلا ٍلُث# :ريبدتلاو رمألا ملاع نم اهضعب ٌةيتاذ

 :ريوصتلاو قلخلا ملاع نم اهضعبو 2 ”6 قر ٍرْمأ

 ضعبل ِنآرطي امنإ ددجتلاو ثودحلاف . "5

 ٌتالّوؤحتو ٌتايقرت سفنلل تناك امل :لوقنف .اهتآشن

 اذإف ءاهدعب ام ىلإو «ةيناث ٍةأشن ىلإ ىلوأ ٍةأشن نم
 ريصت ءِرمألا ملاع ىلإ قلخلا ملاع نم ُتلّوحتو ْثّفرت
 هلاوحأو ندبلا ىلإ جاتحي ال ًآَيهلإ ًالقع ًادوجو ٌةدوجوم
 ًاماود اهرضي ال اهايإ نذبلا دادعتسا لاوزف .هدادعتساو

 اهلاحك اهثودح لّرأ يف سفنلا لاح سيل ْذِإ ٠ ءاقبو
 يهو .لاّعفلا لقعلا ىلا اهريصمو ؛لامكتسالا دنع

 اهلاثمو .ءاقبلا ةيناحور «ثردحلا ٌةينامسج ةقيقحلاب
 هنع هئانغتساو ءألؤأ مَجّرلا ىلإ هتجاحو لفطلا لاثمك

 ىلإ هدايطصا يف ةجاحلا يف ديصلا لاثمكو] «هئاقب يف
 داسفف "”.[ًاريخأ اهنع هئاقب يف ءانغتسالاو ةكبشلا

 الو ديّصلاو دولوملا ءاقب يفانُي ال ةكبشلاو محرلا

 ٌةَلع قيقحتلا دنع ًةَدعملا َةّلعلا نأ ملعا مث (10)

 ىتح ةبجوملا للعلا ٍةّيلعك اهُنيَلع ثسيلو «ضرعلاب
 : مهلوق نم هوركذ امو .ٍلولعملا َلاوز اهّلاوز يضتقي
 ٌنكمي ال هّنإف .همدعو هدوجو ناكمإل َلماح ال ام لك
 الام َنَأب :لوقلا مزلتسي ال ء.دوجولا دعب دجوي نأ

 دجوي نأ نكمي ال هّنإف ءهمدعو هدوجو ناكمإل ٌلماح

 نوكي امّبر ْذِإ .دوجولا دعب ْمَّدعُي وأ '*”[مدعلا دعب]
 ىلع قحاللا هدوجر ناحجر يف ًايفاك قباسلا هدوجو
 ٍلماحو ٍلباق ىلإ يئاقبلا هدوجو يف ُجاتحي الف .همدع
 . هناكمإل

 )١( /ءارسإلا :ميركلا نآرقلا 80.

 )١( /فارعألا :ميركلا نآرقلا ١١.

 )©( نم ةدايز ١ يف درت مل 6

 )4( يف درتامل (ح) نم ةدايز )1(.
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 ةيقلخلا ''”ٌناوكألا بتارم يف نعمأو رظن نمو (14)

 يأ «ةفطنلا ًةدام نأ ّدجو ءسفنلا ثردح لبق ةيناسنإلا

 ترّوصت نأ دعب ةيفطنلا ةيدامجلا ةروصلا ناكمإ لماح
 ملو ؛ناكمإلا كلذ اهنع لاز ءاهب تلمكتساو اهتروصب

 امم ّلمكأو ىوقأ تراص لب ءةروصلا كلت اهنع ُلُزَن

 اهناكمإ بسحب ةيتابن ةروص ُثراص ثيح ءالَوأ تناك
 لعف نع ٌرَضقت ال ٍتابنلا ٌةروصو .يتابنلا يدادعتسالا

 ٌةروص اهتروريص ىف ٌلاحلا كلذكو .ًاضيأ دامجلا

 ٍتالامكتسالا هذه نأ هعضوم يف قَّقُح اَمِل «ةيناويح

 دادتشالا» نم ًابرض الإ تسيل تابالقنالاو ةفدارتملا

 قولا رويس اد راعباو روم هني نان ال ها عفوك
 ةكرح عئابطلل اوتبثأ ءامكحلاو ؟فيك .ىلوألل ةنيابم

 ىلإ ًايزيرغ ًاقوش صقان ٌلكلو «ةيتاذ ٍتاياغ ىلإ ٌةّيلبج
 راصو هب َدَحَنا هلامك ىلإ لصو اذإ صقان ٌلكو . هلامك

 عرنلا اذه يف ةّيلبجلا ةكرحلا هذهو .رخآ ًادوجو هدوجو

 . ةريصبلا بحاصل ةروهشم سدقلا بناج ىلإ يناسنإلا

 اهتاهجوتو اهتالامكتسا يف ةيناسنإلا ٌسفنلا ٍتغلب اذإف
 تناك نأ دعب لاعفلا لقعلاب تدحناو «لقعلا ماقم ىلإ

 تدجتو «ناثدحلاو ةداملا نع 2'”ُتَقِلطُأ «ًالعفنم ًالقع
 نم هناحبس هللا ءاقبب ةيقاب تراصو «ناكمإلاو ةّوقلا نع
 .نادقفو ريغت ريغ

 .(ح) نم ةدايز )١1(
 هيدل ينعي يزاريشلاب صاخ حلطصم «يرهرجلا دادتشالا»و

 ريغتو ةيلاصتالا هتيوه ءاقب عم .ءرهوجلا يف ةكرحلا عوقو
 دهشتسيو .هسفن تقولا يف تباثو ريغتم وهف ءهتيهام

 دقو  نويمالسالا اهمهف امك روطتلا ةيرظنب نتملا يف يزاريشلا

 يف تادوجوملا أدبت ثيح  اهيف ضافأو يزاريشلا اهانبت
 هد ةدام نم ةدعاصلا دوجولا ةكرح نمض اهتايقرت ةلسلس

 ةيدامج ةفطن ىلإ (ةيوضعاللا ةداملا ىلإ برقأ يه) ةنيعتم ريغ
 . ةيناسنإف ةيناويحف ةيتابن ةفطن ىلإ لوحتلل دادعتسا ىلع يوطنت

 ةلئامم ىرغص ةيرهوج ةدحو يه امب  ةيرشبلا ةفطنلاف

 نينجلا نم لحارم ةدعب ٌرمتف ًايرهوج لوحتت  تانيجلل
 راوطالا هذه لك يف ظفتحت يهو ء«غلابلا لجرلاف يبصلاف

 تاريغت نم اهيلع أرطي ام مغرب «ةيعونلاو ةيصخشلا اهتدحوب

 .ةروصلا ثيح نم ةيرهوج
 .تعلخنا :(ح) يف (0)

 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 هحيقنتو ثحبملا اذه قيقحت ''”[ةلمجلاب] و (19)

 ناعفلا لكلاب يبفنلاةاجبلا ةيفيك تعوم رتبت ان

 هل قلج امل شيم لكوج: لاعتملا ادبملا حل اهريِصَمَو

 < ةثلاثلا ةلأسملا باوج >

 ٌّقحلا ُنييِبتف «ةثلاثلا ةلأسملا نع باوجلا اًمأو )3١(

 : نيتمدقم ىلإ حاتحي هيف

 جوز جراخلا يف ٍنكمم لك نأ :ىلوألا (11)
 تايهلإ» يف (اديس نبا -) خيشلا هدروأ امك ٌيبيكرت

 :هلوق نم ( ءافشلا

 «هتاذ رابتعاب هل يذلا ْنأل «ةقيقحلا طيسب ريغ ًاضيأ وهف

 امهنم ةيوهلا لصاح وهو «هريغ نم هل يذلا ريغ هنإف
 دوجولا بجاو ريغ ءيش ال كلذلف .دوجولا يف ًاعيمج

 ] .هسفن رابتعاب ناكمإلاو ةوقلاب ام ةسبالم نع ىرعي
 ىهتنا .«يبيكرت جوز هادع امو ؛يقيقحلا درفلا وهو

 . همالك

 . ةيلكلا هُنّيهام وه هتاذ رابتعاب 20[ يذلاف (56)

 . ٌيصخشلا هلّصحتو هدوجو وه هريغ نم هل يذلاو

 نم مسجلا ماظتنا نيتهجلا نيتاه نم ةمظتنم هتيوهف

 ىلإ ناكمإلاو ةوقلا دنتسا اذهلو .ةروصلاو ةداملا

 بوجولاو ةيلعفلا دنتساو .ةداملا ىلإ امهدانتسا ةيهاملا

 اذه نيب ناك نإو .ةروصلا ىلإ امهدانتسا دوجولا ىلإ

 (9[قورف] ةروصلاو ةداملا نم مسجلا بيكرتو بيكرتلا

 .اهعضوم ىف ةروكذم

 ًامئاد هريغب ههوجو بجي يذلاو»

 ل نم هدايا
 0 ا

 «هتاذب دوجولا بجاو نيب انيس نبا زييمت د ىلإ انه ةراشإلاو

 فصتا نإو ؛هريغب دوجولا بجاوف .هريغب دوجولا بجاوو

 لصاح يه هتيوهف . هتاذب دوجولا بجاو نم هل اممو «.هتاذ

 وه طيسبلا يقيقحلا درفلا ّنإف يلاتلابو .ًاعيمج امهنم ةيرهلا
 ءابكرم وهف هاذع ام ٌلكو , هللا وهو «هتاذب دوجولا بجاو

 ال هنكل «بوجولاب هفاصتا مغر « هريغب دوجولا بجاوو

 .(حر نم ةدايز (©)



 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 وه امو لعاجلا نم َرداصلا نأ :ةيناشلا (75)

 ينعأ ويلا ردع هين اخ تلاوه ابلوععل

 ْنأل .ةيهاملا ال ءدوجولاوه ءدوجولاو ةيهاملا

 يذلا وه دوجولاو ءهسفن نم هل يتلا يه ةيهاملا

 ام ال «هريغ نم نوكي ام رداصلاو .هريغ نم < هل >

 َنيهاربب ىوعدلا هذه انتبثأ دق نحنو .هتاذ نم ُنوكي

 ديزم ال امب انلئاسرو انقيلاعتو انبتك يف ةيعطق ةريثك

 نم هلك ناك وز 3 بيفانيو هاير اهب هنو هيكاشيو
 ناكف ءهنم ًارداص ال «لعافلا سفن ناك لعافلا وحن

 لعافلا ليان وجت نم لكي ناك ولو اضخم رون
 دنع سا ضنان يدم ا ماتم رع ذأ ةيقلأ لاجيت
 ةملظ ناكف ء.هنع ًارداص نوكي ال ءيشلا ضيقن ْنأل

 ةهجلاو ءًادوجو :ىُمسُت ةينارونلا ةهجلاو .ةضحم

 ةلعلا نم لولعملاف .ًةيهام :ةاّمسملا يه ةيناملظلا

 .ةيرونلا نم هيف ام ثيح نم ههباشي ءرونلا نم لظلاك

 نأ امكف .ةملظلا توبث نم هيف ام ثيح نم هئيابيو
 ءرونلا نم ةضئاف تسيل لظلا نم ةيناملظلا ةهجلا

 فيكف ءامهنيب ةنيابملا ٌمقت اهبو ءرونلا ُداضت اهنأل
 لولعملا ىف ةيهام ةاّمسملا ةهجلا كلذكف ؟هنم نوكت

 تتيئف .امهنيب ةنيابملا قت اهب ْذِإ ءِةَلعلا نم ٍةضئاف ُريغ
 الو ةلوعجم ٌريغ ةيهاملا نإ :لاق نم ٍلوق ةحص
 ءيشلا هب ام الإ تسيل ةيهاملا ّنِإف .ةلعلا نم ةضئاف

 يناعملا نم ضيف ةيلاتلا تارقفلاو ةرقفلا هذه يف دشتحي )00(

 نأ دعب وهف ؛يزاريشلا بولسأ زيمي امم ةبكارتملاو ةمكارتملا
 ىلإ امهادحإب رظني نيتهج نم فلؤم لوألا رداصلا ْنأ نيبي

 نوكيف ةرثكلا ىلإ امهتيناثب رظنيو ءابجاو نوكيف ءبجاولا
 يف هتيرظن قيبطت ىلإ يزاريشلا دوعي .ةرثكلل ًاردصمو ًاريثك
 لوألا ضئافلا نأ ىلإ ريشيل «ةيهاملا ةيرابتعاو دوجولا ةلاصأ

 «هريغ نم هل هدوجو ّنأل ءةيهاملاب رثكتم «دوجولاب دحاو

 .هدوجو ٍتاذ نم هل هتيهامو

 ا

 ّلك نمو لعافلا نم هريغ نع هب زاتمي اميف ءوه وه
 . ىهتنا . 22يش

 نأ نيتمدقملا نيتاه ىدحإ نم ٌتبثف )١5(

 "”كحب اذه .جراخلا يف لّصحت اهل ٌةيهاملا

 ؛ةلمجلا يف دوجوملا ٌءزج اهّنأل «ىلوألا ةمدقملا

 .''”ةلمجلا يف دوجوم ةلمجلا يف دوجوملا ءزجو

 .ةلوعجم الو ةرداص ريغ ةيهاملا نأ امهتيناث نمو

 اههدحأ ::نيرمأ ىلع لمثعم لوألا لولعملا نأ تبنف

 وه .طيسب رمأ نع رداص طيسب رمأ وهو ءدوجولا
 ردصي ال هوجولا عيمج نم دحاولاف .ىلعألا أدبملا

 طيسبلا دحاولا اذه ْنكل .طيسب دحاو الإ تاذلاب هنع

 رخآلاو ءهسفن امهدحأ :ِنارمأ هتبترم يف ققحتي امم

 ىلع امهدحأل رخأت الو مدقت ال ذإ .ةيهاملا وه

 «نيريدقتلا يأ ىلع .«ةيهاملا ٍتناكل الإو .رخآلا

 - ىلاعت ٌبجاولا ادع اميف - دوجولا لب .ةلوعجم

 ةيهاملا لمحل قادصم «هتاذ ةبترم بسحب لوعجم

 نم لوألا لولعملاف . هيلع اهب مكحلل قباطمو هيلع

 نمو .ىلوألا ةلعلا نع ٌرداص ةيدوجولا هتدحو ةهج

 رودصل ٌةطساو لعجلاب ال هيف ةعقاولا هترثك ةهج

 ةدحولاو «ةرثكلا ٌببس ٌةرثكلاف . ةيجراخلا ةرثكلا

 .ةدحولا ٌببس

 اذهلو .ىوقأ ةلعلا يف ةدحولا ةهج ْنأ الإ (17)

 لولعملا يف «ةيليلحتلا يأ «ةيلقعلا ةرثكلا تراص

 طّسوتب ردصف .هدعب ام يف ةّيليصفتلا ةرثكلل أشنم لوألا

 هنم هتيهام طسوتبو ءرخآ لقع ىلعألا أدبملا نم هدوجو
 ْيَموهفم ىلع ٌةلمتشم ةيعونلا ةيهاملا ْنأ امكو .كلف

 لمتشي  كلفلاك  اهتهج نم دجوي امف «لصفو سنج
 ةدالاثرودصا نق مالكلا اذعكمر :ةروصو ةذام ىلع

 ءايشألا رودص حيحصت نكمي قيرطلا اذهبف .بتارملا

 نيا -) هركذ يذلا اًَمأو .ىلعألا طيسبلا أدبملا نع

 قيرطلا اذه ريغ نم («تاراشإلا» -) باتكلا يف (انيس

 )١( مكحلا :0) يف .

 ) )1.(ح) يف ةبرطضم ةرابعلا



 غ3

 اذه عنقي مل اذهلو .للخو روصق نع ولخي ال ٌءيشف

 يسوطلا دمحم نيدلا ريصن ققحملا ةمآلعلا

 حرشا يف هركذ امب يسودقلا ضيفلاب < رّونملا >

 بسحب هريغ هركذ امم لجأ هّنِإ عم «« تاراشإلا دصاقم
 .بيذهتلاو حيقنتلا

 :هلوق وهف ءًاصخلم كانه هركذ يذلا اًمأو (30/)

 ءالثم () وهو ءَلَوأ ًأدبم نع ردصي نأ انضرف اذإ»

 بتارم ىلوأ ''' < يف > وهف ؛(ب) نكيلو ؛ٌءيش

 نكيلو ٌءيش هدحو (ب) نعو «(ج) نكيلو ء«ٌءيش
 ةيناث يف ٌراصف '"”[ءيش (آ) ىلإ رظنلاب (ب) نعو] «(د)

 . "”«ءايشأ ةثالث بتارملا

 زاوج رهظ ىتح اذه ىلع ٌمالكلا قاس مث (18)

 .ةدحاو ةبترم ىف اهُددع ىصحُي ال ةريثك ءايشأ رودص

 :اذه  ٍديهمت دعب لاق مم (0)

 ءيشلا كلذل ناك ؛«ءيش لّرألا أدبملا نع ٌردص اذإ»

 نع ًارداص هوك ٌموهفمو .ةرورضلاب لوألل ةرياغم ةيوه

 ٍنارمأ انه اه نذإف .ةيوه اذ هنوك موهفم ٌريغ لزألا
 وهز لوألا نع رداصلا رثمألا امهذخأ :نألوقتعم

 كلذل ةمزاللا ةّيوهلا وه ىناثلاو .دوجولاب ىّمسملا

 دوجولا ثيح نم يهف .ةيهاملاب ىّمسملا وهو ءدوجولا
 ًائيش لعفي مل ول لوألا أدبملا ْنأل ءدوجولا كلذل ٌةعبات

 دوجولا نوكي ٌلقعلا ثيح نم نكل .ًالصأ ةيهام نكت مل
 ةيهاملا تسيق اذإ مث ."*”[اهل ةفص هنوكل ] ءاهل ًاعبات

 مزال وهف .ناكمإلا لّقَع .دوجولا كلذ ىلإ اهدحو

 ىل «تسيفق اذإو .اهدوجو ىلإ سايقلاب ةيهاملا كلتل

 بوجولا لِقْع «لّوألا أدبملا ىلإ رظنلاب لب ءاهدحو

 )١( تاراشإلا عوبطم نم ةدايز .

 .قايسلا اهيضتقي تاراشإلا عوبطم نم ةدايز (1)

 :قيقحت «تاهيبنتلاو تاراشإلا حرش :يسوطلا نيدلا ريصن (")
 .7١5ص .”ط ءرصمب فراعملا راد ءايند ناميلس

 نأ يتايس اممو اهنم حضاو «تاراشإلا حرش عوبطم نم ةدايز (5)

 .هبهذم عم مجسنت ال اهنأل اهفذح دمعت يزاريشلا

 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 عم اهدوجو ىلإ سايقلاب ةيهاملا كلتل مزال وهف . ريغلاب
 نوك دسعا اذإ:«اضيأو + "”. لوألا !ذيملا لإ 'رظنلا

 همر «هتاذب ًامئاق «ءهدحو أدبملا نع رداصلا دوجولا

 نأ همزل «لوألا عم هل كلذ ربُتعا اذإو .""”هتاذ ُلّقعَت
 يف اهنم ٌدحاو . . .ءايشأ ةتس هذهف .لوألل ًالقاع نوكي

 و . ؛اهتيناث يف ةثالثو «دوجولا وهو «بتارملا ىلوأ

 .هركذ ام رخآ ىلإ

 وهف للخلاو روصقلا نم هيلع ُدَرُي يذلا اًمأو )٠١(

 :هوجو نم

 نأ زئاجلا نم هنأ نم ًالّوأ هركذ ام ْنأ :لوألا )١"(
 هدحو (ب) نعو ؛ءيش (ب) طّسوتب () نع ردصي

 دوجو ةّيئيح ْنِإف .ماقملا اذه يف حودقم ٌعونمم ءءيش

 هنيب أطسوتم هنوك ةيثيحو «لزألا أدبملا نع لولعملا
 تاذلا يف ال «ددعت الب دحاو ٌرمأ «يناثلا لولعملا نيبو

 ردصي نأ زيوجت يف لوقلا كلذكو .رابتعالا يف الو

 يف (ب) دوجو ّنِإف .ءيش (1) ىلإ رظنلاب (ب) نع
 ٌرياغت ول ذإ :(1) ىلإ رظنلاب هدوجو هنيعب وه] هسفن
 هدوجو نع "!'[هسفن يف لوألا لولعملا دوجو

 :ٍنالعج كانه ناكل «ىلعألا أدبملا دنع ئطابترالا

 . قحلا ىلإ ًاطبترم هلعجو «هسفن يف دوجوملا لعج
 . هفالخ- ضورفملاو

 ةيهاملاو دوجولا رياغتب هلوق ْنأ :ىناثلا ("56)

 نود تاذلاب دوجولا وه رداصلا ناز عل عممج

 ْنأ الإ قبس امك  ًاقح ًاحيحص ناك ّْنِإو ؛ةيهاملا

 يف ةعقاو «هنع ًةرخأتم هل ةعبات ةيهاملا نوكب ٌمكحلا

 امهنيب جراخلا يف سيل ذإ .ٌقحب سيل «بتارملا ةيناث

 وه أدبملا نع رداصلا دوجولا ْنأل .ٌرخأت الو ٌمّدقت

 :نيتلمجلا نيب ةيلاتلا ةدايزلا تدرو باتكلا عوبطم يف )١(

 ناكمإلاب دوجولاو ةيهاملا نم ةدحاو لك فاصتا زاج كلذلو)

 .«بوجولاو

 القاع نوكي نأ همزل) :تاراشإلا حرش عوبطم يف ةرابعلا (5)
 . (هتاذل

 .(7 نم طقس نيفوقعملا نيب ام (7)



 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 لمحل ًاقادصم نوكي ثيحب ءهتاذ ةبترم يفو هسفن يف

 ولو !فيك .هيلع 2''[اهب] ٌمكحلاو هيلع ةيهاملا
 ةلولعم تناكل «هل ةعبات ءهدوجولا نع ةرخأتم تناك

 دوجولا كلذ وه .دحاو ٌرمأ َنوكي نأ مزليف .*"”هل

 لقعلا ةيهام يهو «ةرثكلا رودصل أدبم .ةدحاو ةهجب

 نم هرّرق ام ىلع اذكو .يناثلا لمعلا دوجوو لوألا

 دوجو نع بتارملا ةيناث يف ةثالث ءايشألا لوصح

 نع ةرثكلا رودص < مزليف > .لّوألا رداصلا
 مقو اميف عوقولا نيع وهو .ةدحاو ةهجب طيسبلا

 (؟'. هنيعب هنع برهلا

 لوألا رداصلا نوك رابتعا نأ :ثلاثلا ("*)

 ءيش «هتاذل ًالقاع هنوك رابتعاو .هتاذب ًامئاق ًادوجو

 رخأت الو مدقت الب ءًاعيمج رابتعالاو تاذلاب دحاو

 نم  ءامكحلا رئاسو هرس سدق وه هققح امك  ًالصأ

 هنوكو «هتاذل ُهَلَقعو ءهنيعب قرافملا رهوجلا دوجو ْنَأ

 ٍرياغتو ٍتوافت ريغ نم دحاو ٌءيش ًالوقعمو ًالقاع

 القاع هئوك اذكو .رابتعالا يف الو تاذلا يف ال «هيف

 دحاو ٌءيش .هنع ًارداص هّنوكو  ىلاعت  لوألل

 ْنأ ىرت الأ .ةهجو ةهج فالتخا الب ةدحاو ةيئيحو

 هنوكو ءهتاذب هتاذل ًالقاعو هتاذ ىف ًادوجوم ىلاعت هنوك

 دحاو ءيشل تارابتعا اهلك ءاهل ًاديرمو «ءايشألل أدبم
 ال تاقالطإلاو تارابتعالا هذه ٌةرثك ْذِإ .ةدحاو ةيئيحب

 هتطاسبو ةقحلا هتيدحأ يف «*'[ام ًامالثنا] بجوت

 .لاؤسلل دل بجعتلل (ولو فيك) ةرابع يزاريشلا لمعتسي قفز

 .قاس-ل! اهيضتقي انم ةدايز ('")

 دوجولا نوكو ءدوجولاو ةيهاملا مزالت يزاريشلا ررقي نأ دعب (4)

 انيس نبا دقتني ءرخأت الو مدقت الب هيلع ةيهاملا لمحل ًاقادصم

 امم ؛هنع ةرخأتم دوجولل ةعبات ةيهاملا ْنأب امهلوقل يسوطلاو

 يف دوجولا ةلع ريغ ىرخأ ةلع ىلإ ةجاحب اهنأب يحوي
 أدبملا نع ردصي ام نوكي يلاتلابو «لّوألا أدبملا نع اهرودص

 .طيسبلا يف ةرثكلا عقت كلذبو ءأدحاو ال .«نينئا لرألا

 عرق نم ابره هريغب دوجولا بجاو ضرتفا انيس نبا نأ لاحلاو
 . طيسبلا يف ةرثكلا

 .(ح) نم ةدايز (0)

 .ًاريبك ًاًولع كلذ نع ىلاعت .ةضحملا

 اندم رابعفارب قبيح زك يلافتا نطو
 ّينيعلا ءيشلا أدبم لب .جراخلا يف ''”[رمأ] رودصل

 ناك ولو .نايعألا يف ًالصاح ًأرمأ نوكي نأ دب ال

 وأ ؛همالك يف ةرركذملا تارابتعالا هذه ٍةرثك ٌدّرجم

 يف ةرمنك دانا نودع ادع .هريغ مالك يف

 تادوجوملا رودص يف ةجاحلا عقت مل ءجراخلا

 .لوقعلا ةرثك ٍتابثإ ىلإ لوألا أدبملا نع ةينامسجلا
 نع ةيجراخلا تارثكلا كلت رودص يف يفكي لب

 هذه لاثمأ نم ةرفاو ةرثك رابتعا لّوألاًأديملا

 ًادوجوم ٍهنوكك .لّوألا رداصلا يف تارابتعالا

 ًانكممو ءأرمأو ًائيشو .ًالولعمو ًالوقعمو ءًارداصو
 نع ًادّرجمو ءًارهرجو ًاموهفمو ءًاصاخ ًانكممو ماع

 لصاحلا عومجملل ًاءزجو ؛دوجولا يف ًاتباثو «داوملا

 يتلا تاموهفملا نم كلذ ريغ ىلإ ؛هأدبم نمو هنم

 .دحاو ٍدوجو نع ٌةياكح نوكت نأ حمصي اهلك

 يف اوربتعي مل نيققحملا ءامكحلا ْنكل (55)

 أدبملا نع ريثكلا رودص لجأل ءلّوألا رداصلا

 امهنع اوربع امّيرو .ةيهاملاو دوجولا الإ «لوألا
 همزالب ءيشلا نع ًاريبعت ؛ناكمإلاو بوجولاب
 نيتئعفلاب اهيدع اوردع انيترو.."'؟يرابسعالا

 أدبم بوجولاو دوجولا اولعجف ءانّيب امل «نيروكذملا
 اولعج مث .رخآ كلفل ناكمإلاو ةيهاملاو ءرخآ لقعل

 فالتخال أدبم تافلتخملا نم اهموقتل ةيهاملا

 سفنلا ينعأ ءكلفلا رهوج يف ةروصلاو ةداملا

 «ةحشملاو

 .(ح) نم ةدايز )١(

 ره يرابتعالا موزللاو .كاكفنالا مدع وأ نارتقالاوه موزللا (0)

 ةلاحلا يف وه يأ ءمزاللا ىلإ موزلملا نم نهذلا يف لاقتنالا

 ةيهاملا نم وأ .بوجولا ىلإ دوجولا نم لاقتنإلا ةرركذملا

 ىلإ ءيشلا نم لاقتنالا ىلع ةغالبلا يف قلطيو .ناكمإلا ىلإ

 يف عقت يتلا ةيغالبلا لئاسولا يف دوجولا يف هفدرو هيلات

 . ةيانكلا طيحم
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 :«تاراشإلا» يف سيئرلا خيشلا لاق كلذلو ()

 نم ءدحاو نم نامزلي امنإ نينثإلا َنأ ٌمولعمو»
 امألإ كانه فالتخا ىقيطخ الواب , ويب

 .دوجولا يناكمإ هتاذب هنا :اهنم ءيش لكل '"”[ناك]

 لقعيو 2 لقعي هنأو ء.دوجولا بجاو لوألابو

 تحولا «لؤألا"هلقعغ نم هلاامن نوكف لوألا

 هلام يكل ادي هدنع هلاح ماهل اميز: «ةدوجول
 وفل ًاديفدنا ل نو

 تارابتعالا هذه ريغ ْنأ يف ٌحيرص هُمالكف (70)

 نأ يف ًاضيأ حيرصو «هدنع ربتعمب سيل اهدروأ يتلا

 دنع ًادوجوم هنوكو ءهبوجوو .لوألا هلقع رابتعا
 نيتللا نيتيثيحلا ىدحإ يه .ةدحاو ةّيئيح اهلك لوألا

 هل َّنأ رابتعا ىف سايقلا اذكو .لوألا رداصلا تاذ ىف

 56 وسو كح هتيهامل هلقعتو هئناكمإو قيهام

 1 .امهنم ىدحإ

 الف ؛لولعم هنألو» :(انيس نبا -) لاق مث (8)
 وه يأ ,2؟؟!(تافلتخم نم ًامّوقتم نوكي ْنأ نم منام

 (*”مدقتم ةيهام يه امب هتيهام وأ ؛ةيهاملا بسحب

 . اهنم

 ةيهام هلو ؟ال فيكو» :(انيس نبا -) هّلوقو

 أشنم ىلإ ٌةراشإ '"""بجاو هريغ نم دوجوو «ةيناكمإ
 نسجلاك كتافلدكيلا نم ةيفاملا بسن قرف

 امك .دوجولاو ةيهاملا نم هبكرت نايب ىلإ ءلصفلاو

 دعب هيلإ ةجاحلا مدعل (يسوطلا<) ققحملا خيشلا هرّرق
 .ًاقباس هركذ

 ّنركي نأ بجي ٌمث» : (انيس نبا -) لاق مث (59)

 هبشألا رمألاو ءيروصلا] نئاكلل أدبم هنم ٌّيروصلا رمألا

 )١( تاهيبتلاو تاراشإلا عوبطم 531١77/9.

 .عوبطملا نم ةدايز ()

 ,777 7/7” تاهيبنتلاو تاراشإلا (5

 .73737 /7 تاهيبنتلاو تاراشإلا :انيس نبا (:)

 .يبارعإ هجو بصنللو .(ًاموقتم) :لصألا يف (5)

 5777 تاهيبنتلاو تاراشإلا :انيس نبا )١(

 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 . ىهتنا . ”””«ةداملل بسانملا ''”[نئاكلل ًادبم ةداملاب

 ىلع ًاعرفتم نوكي نأ نكمي مالك اذه لوقأ (40)

 (9دوجولا بوجو ىنعأ «فاللتخالا نم هركذ ام لّوأ

 رداصلا نم اهسفن ىف ةيهاملا ناكمإو ءريغلاب

 يف (يسوطلا -) ققحملا خيشلا هلمح هيلعو .لّزألا

 يناثلا لقعلا رودص ىلإ '*'ةراشإ ٍئنيح نوكيف
 نم «ةدام الب .جراخلا يف ةيلقع 8 ةروص وه يذلا

 ًالّضحم هنوكل «يروص رمأ وه يذلا دوجولا ةهج

 رودص < ىلإو > ءاهلوصح هب ام سفن لب «ةيهاملل

 ىلإ ةرقتفم ةصقان ةيدام ةروص وه يذلا لّوألا كلفلا

 ةهج نم «لعفلا ىلإ ةوقلا نم اهجبرخيو اهلمكُي ام

 ًالقع اهل لّصحت ال ذإ .ٌىدام رمأ يه ىتلا ةيهاملا

 اهل لصحت ال يتلا ىلويهلاك ءدوجرلاب الإ ًاجراخو
 «*ًقورف نيليبقلا نيب َّنا الإ .ةروصلاب الإ جراخلا يف

 هقيفوت نسحو هللا نوعب مت

 ةلاسرلا تارقفب ىلالد تبث

 .ميلستلاو ديمحتلا ةجابيد ١

 .ىسوطلا ةلاسر صن -'

 تاذ ةيصخشلا ةكرحلا نوكت نأ نكمي فيك - +

 ؟نامزلا ةلع دوجول الخدم ءطبلاو ةعرسلا

 يه ثيح نم نامزلل ةلع ةروص يه ةكرحلا 5

 . جراخلا يف ةنيعتم ةصاخ ةكرح

 سفنلا دوجو ناكمإ لماح ندبلا راص مل 7

 .قايسلا اهبلطتي ؛عوبطملا نم ةدايز )١(
 .73714 /" تاهيبنتلاو تاراشإلا :انيس نبا (؟)
 . ًاضيأ لوبقم هجو ةءارقلا هذهلو .بوجولا دوجو :(ح) يف (؟)

 .ةراشإلا يف :(ح) يف (4)
 .قرف :() يفو .هوجو نم قرف :(ح) يف (0)



 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 ؟اهمدع ناكمإ لماح نكي ملو ةيناسنإلا

 يذلا لوألا لولعملا يف ةرثكلا تءاج نيأ نم

 ؟ًاطيسب نوكي نأ ضرتفُي

 معني نأ يهاشورسخلا نم وجري يسوطلا -

 . باوجلاب هيلع

 . ةباجإلل يزاريشلا عوطت - 4
 .ةيهاملا ضراعو دوجولا ضراع نيب زييمتلا ٠

 فرظ ىفو ًادوجو هب ٌدحتم دوجولا ضراع - ١

 .يلقعلا ليلحتلا

 ًاقرافم وأ اهل ًامزالم نوكي دق ةيهاملا ضراع - ١

 . طقف لقعلا يف

 عون نم ةيصخشلا ةكرحلل نامزلا ضورع 1
 .دوجولا ضراع عون نم ال ؛ةيهاملا ضراع

 ثيح نم ندبلا دادعتساب ةقوبسم سفنلا- 14

 .اهتقيقح يف هب ةقوبسم ريغو «لقعلا

 . رظنلا لهأ ةقيرط ىلع قباسلا ليلعتلا 6

 ةيناحور «ثودحلا ةينامسج ةيناسنإلا سفنلا 7

 . ءاقبلا

 ناحجرل ًايفاك قباسلا دوجولا نوكي نأ نكمي - ١

 . همدع ىلع قحال دوجو

 نع تدرجت لاعفلا لقعلاب سفنلا تدحتا اذإ -

 .ناكمإلاو ةوقلا

 .لاّعفلا لقعلاب سفنلا داحتا ةفرعم ةرورض 8

 ٠ ةثلاثلا ةلأسملا باوج .

 لب «طيسبب سيل هريغب هدوجو بجي ام-١
 . بكرم

 .ةيلكلا هتيهام ثيح نم هتاذب دوجوم نكمملا 5"

 . يصخشلا هلصحت ثيح نم هريغبو

 هل دوجولاو .هتاذ نم لّوألا رداصلل ةيهاملا

 . هريغ نم
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 اهب هباشي ةهج :ناتهج لوألا لولعملل - 4
 يهو .هنع اهب فلتخي ةهجو .دوجولا يهو . لعافلا

 . ةيهاملا

 ءدوجولا ثيح نم طيسب لوألا لولعملا 6

 نع ةرثكلا رودصو .دوجولا يف ةدحولا ءاقب 71
 ١ . ةيهاملا

 تاراشإل هحرش يف يسوطلا هركذ ام صيخدت "1
 ,ى . انيس نبا

 ةبترم ىف ةريثك ءايشأ رودص زاوجب هلوق

 ْ .ةدحاو

 ريغ رداصلا رودص موهفم نا يسوطلا يأر 84

 .ةيوه اذ هنوك موهفم

 .يأرلا اذه يف للخلا هجوأ يزاريشلا نايب - ١"

 أدبملا نيب هطسوتو لوألا لولعملا دوجو ١

 ىف اال ءددعت الب دحاو رمأ ىناثلا لولعملاو لوألا

 ١  .رابتعالا يف الو تاذلا

 يف هقباطتو «لقعلا يف دوجولا رياغت ةيهاملا - "5
 ْ 7 يارخاتنوأ مدلقت البدو جراختلا

 هنوكو هتاذل هلقعو قرافملا رهوجلا دوجو 7

 .دحاو ءيش ًالوقعمو ًالقاع

 . ينيع رمأ ينيعلا ءيشلا أدبم - "4

 . يرابتعإلا همزالب ءيشلا نعع ريبعتلا 0

 يف انيس نبال ٌصنب قباسلا يأرلا ميعدت 7

 .«تاراشإلا»

 هلّقعتو هناكمإو لوألا رداصلل ةيهاملا توبث ” 

 .ددعت الب ةدحاو ةيثيح هتيهامل

 . ةيهاملا بسحب هيف ةرثكلا أشنم - ”

 أدبمو ءيروص رمأ يروصلا نئاكلا أدبم 4
 . يدام رمأ يداملا نئاكلا



 ةروص دوجولا ثيح نم يناثلا لقعلا رودص ٠+

 ةروص لوألا كلفلا رودصو «ةداملا نع ةدرجم ةيلقع

 الإ جراخلا يف اهل لصحت ال «ةيهاملا ثيح نم ةيدام

 .دوجولاب

 رداصملا

 ةعبط «ةيشرعلا ةمكحلا حرش :دمحأ ؛يئاسحإلا

 .ها١١ا/١ .نارهط .ءازجأ ةثالث ىف ةيرجح

 «ملكلا عماوج» باتك ىف ١ ملعلا حرش متت

 . ةيرجح ةعبط .ىئاسحالا لئاسر نم

 «نابروك يرنه هرشن «رعاشملا حرش تتسم

 رعاشملا باتك عم +2١95 «نارهطب يسنرفلا دهعملا

 .يزاريشلل

 «ءابطألا تاقبيط ىف ءابنألا دويع : ةعبيصأ ىبأ نبا

 .توريب « ةايحلا راد ءاضر رازن .د قيقحت

 سسؤم يسوطلا نيدلا ريصن :ريمألا دبع .مسعألا

 ءاكط «يمالسإلا مالكلا ملع يف يفسلفلا جهنملا

 «سلدنألا راد .,5طو .19ا!6 «تاديوع تاروشنم

 «٠ ١198٠. توريب

 راد «نيدلا لوصأ ىف لصحملا بابل :نودلخ نبا

 ١5 « رصم .ةيعماجلا ةفرعملا

 «تانجلا تاضور :رقاب دمحم «يراسناوخلا

 .ها7.5 .نارهط

 ناميلس قيقحت «تاهيبنتلاو تاراشإلا :انيس نبا

 ١196٠ ءرصمب فراعملا راد «ايند

 .دادغب «ىفسلفلا انثارت :اضر دمحم ؛ىبيبشلا

 6 ١.

 ليمإ .د قيمحت «ةيفوصلا تاماقم :يدرورهسلا

 155 ءتوريب «قرشملا راد .فولعم

 يشتلا نيب ةلصلا :ىفطصم لماك ءيبيشلا

 . توريب «سلدنالا راد تا .فّوصتلاو

 ةيريصنلا ةلئسألا نع باوجلا يف ةلاسر

 ةعبطلا ؛ةعبرألا رافسألا : نيدلا ردص «يزاريشلا

 . ةثيدحلا ةعبطلاو ةيرجحلا

 .نارهط «ةيرجح ةعبط «لئاسرلا شل

 .(طوطخم) ةيريثألا ةيادهلا حرش 10

 «ةيرجحلا ةعبطلا ؛داعملاو أدبملا ل

 يف ةيرجح ةعبط «يفاكلا لوصأ حرش هل

 . نيدلجم

 ءمقاط «داقتعالا ديرجت : نيدلا ريصن «يسوطلا

 . خيرات الب

 راد .تاهيبنتلاو تاراشالا حرش ٠

 ١. 557 «دادغب .دئاقعلا لوصف تحتسب

 نيدلا ريصن نيب ةيفسلف تاحراطم 2

 لآ نسح دمحم قيقحت «يبتاكلا نيدلا مجنو يسوطلا

 .1905 «دادغب «نيساي

 دنع ةيرهوجلا ةكرحلا ةيرظن : يداه .يولعلا

 ١. ال١ .دادغب «يزاريشلا

 .د قيقحت «تايفولا تاوف :ركاش نبا .ءىبتكلا

 ١. ا: 6« ثتوريب « ةفاقثلا راد « سابع ناسحإ

 ةعيطملا «لودلا رصتخم خيرات :يربعلا نبا

 «٠ 9648 ١1., تثوريب .ةيكيلوئاكلا

 1١. 544 6« توريب

 قيقحت «لقعلا ةحار : نيدلا ديمح دمحأ ىنامركلا

 .توريب «سلدنألا راد « بلاغ ىفطصم

 تاروشنم ؛يزاريشلا فوسليفلا : رفعج ؛نيساي لآ

 , ١99/8 «توريب .«تاديوع

 8لحوعل 8عمابجو, ذل 1 1(ءعرموإل 111560138 01

 262519, 222:10 8ع, 51,
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 وأ ةلودلا نوؤشب طبترت ةيعرش لئاسم ةدع كانه

 ءاهقفلا اهثحبي مل .أعم امهب وأ عمتجملا نوؤشب
 نمو يمالسإلا عيرشتلا ميمص نم اهنأ عم نويمالسإلا
 ًاءوض يقلت يتلاو «عمتجملا وأ ةلودلا ماكحأ تاهمأ

 «ةلود نوناقو عمتجم ماظنك مالسإلا عقاو ىلع ًاقرشم

 نيدلا رفوت لوح ماهوألا نم ةلمج ددبت يتلاو

 يتلا ماهوألا كلت «ةايحلل لماك ماظن ىلع يمالسإلا

 «قرشلا ةفاقثب وأ برغلا ةفاقثب نوعوبطملا اهريثي
 مالسإلا ةقالع ةيعون لوح تاهبشلا نم ةلمجو

 وأ ئدابمب نورثأتم نويسايس اهلسري يتلاو «ةايحلاب
 جراخ نم ةدروتسملا مهتعاضب جيورت ةيغب «ةرفاك مظن

 . مالسإلا راد

 ىلع تاهبشلا كلتو ماهوألا هذه ريثأت انسمل دقو

 يف نوعلضي مهلعج امم انئانبأ نم نيريثكلا تاينهذ
 .ةرفاكلا تاراضحلا ةاعد ءاهتاعد باكر

 لهج وأ ةاعدلا لهج وه كلذ لماوع نم نوكي دقو

 هرفوت يف مالسإلا عقاوب ءًاعم امهلهج وأ «نيوعدملا
 .ةايحلل لماك ماظن ىلع

 اهثحب مدع نع نييمالسإلا ءاهقفلا رذع ناك امبرو

 «ةيلمعلا مهلئاسرو ةيهقفلا مهئاحبأ يف اهيلإ ةراشإلاو

 ةيعرش ةلود دوجو مدعل ىولبلا هب معت امم تسيل اهنأل
 ةايح ةعيبط اهبلطتتو ءاضرف كلذ اهلوثم ضرفي ةمئاق

 نهارلا نيملسملا عقاو نم ودبي اميف  نكلو
 ناسنإلا ةعيبط نع كفنت ال يتلا ةيرورضلا مهتجاحو

 نآرقلا يبن ماظنو نآرقلا مكح ىلإ ًاملسم هتفصب ملسملا

 «ةخراص ةيمتح ىفو «هنم دب ال ىسمأ اهثحب نأ - (ص)

 تاعامجلا نم ةقلعلا و ةيلاعلا ةادانملا هذه مامأ ةصاخبو

 لودلا ةماقإبو «ةرفاكلا مظنلا قيبطتب ةيليذلا ةيسايسلا

 ىف ةمئاق تناك ىتلا ةيعرشلا لودلا ضاقنأ ىلع ةرفاكلا

 اههب انيك حب نمااتمدع اهاانأ دب . ةيمالسإلا اندالب

 ١ه

 هذه نمو ىلاعت هللا ءاش نإ ةعباتتملا تاوطخلل دهمف

 : ليثمتلا ليبس ىلع لئاسملا

 «يسايسلا لتكتلا ؛ةيلودلا تادهاعملا ؛ةبسحلا

 ءاهقفلا نإ :لاقي دقو .اهلاثمأو ؛ةيعامتجالا ةباقرلا

 يهو (ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا) ةلأسم اوثحب

 .- هحضوأس امك  ةيعامتجالا ةباقرلاب هينعن ام

 اهلاجم دودح يف ةلأسملا اوثحب ءاهقفلا نإ : عقاولا

 يعامتجالا اهيلاجم يف اهوثحبي ملو «يدرفلا
 .هيلإ ترشأ يذلا ببسلا تاذل هلعلو «يسايسلاو
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 ةيمالسإلا ةيعامتجالا ةياقرلا زكرم نيبتن نأ لجألو
 نوكن يعامتجالا طبضلاو .ةماعلا ةوعدلا لئاسو نم

 لئاسولا يف اهصخلن نأ عيطتسنو «نيلاجملا نيذه

 : ةيلاتلا

 حنفل ةيمالسإلا شويجلا ةدايق هب داريو :داهجلا_-١

 ذوفنلل اهعاضخإو ءاهلهأب مالسإلاو «ةرفاكلا دالبلا

 يف ةوعدلا نم عونلا اذه لثمتو . .يمالسإلا يسايسلا

 اهب ماق يتلا تاحوتفلا يفو .هايارسو كلو يبنلا تاوزغ

 ةوعدلا ترشتناو يمالسإلا ذوفنلا دتما ثيح نوملسملا

 ةعساولا ةعقرلا ىلإ ًاحادنم ةمركملا ةككم نم ةيمالسإلا

 .ايقيرفإو ايسآ يتراق يف

 دقو ؛هطورشو هماكحأ يمالسإلا هقفلا يف داهجللو

 . ةيفاو ةسارد اهتسارد ىلع نويمالسإلا ءاهقفلا روت

 ...يزاغلا رفاكلا دص هب ىنعيو :عافدلا *

 . اضاسو ارك رفاكلا يوعلا زمام كوقؤلا

 مهتاينهذ ىلع ريثأتلاو نيملسملا دالب ىلإ لوخدلا نم

 . مهريكفتو

 نرقلا ىف ةقدانزلاو ةقدنزلا ةكرح نم الكت قداصلا



 ىلإ اهعاضخإو مالسإلا راد ىلإ رفاكلا لوخد عنمو

 ةروصب وأ رشابم لكشب كلذ ءاج ءاوس ؛يسايسلا هذوفن

 . ةرشابم ريغ

 لالتحالا دض ءالبركو فجنلا ىف انئاملع فقومو

 دالب نم ضرألا هذه 2 اذه ىف ىناطيربلا

 :كلذل ةلكمألا عورأ نع نيملتسلا

 نودّرمتملا نوملسملا مه ةاغبلاو :ةاغبلا ةمواقم -

 .ةلداعلا ةيمالسإلا ةلودلا مكح ىلع

 ةيمالسإلا ةلودلا فقوم ددحي يمالسإلا عيرشتلاو

 ىلاعت هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح مهتلتاقمب ءالؤه نم

 .نوناقلل دايقنالا ىلإ اوعجريو

 ريمأ مامإلا ةمواقم يمالسإلا خيراتلا يف هتلثمأ نمو

 نيفصو ةرصبلا يف هيلع نيجراخلل هك نينمؤملا
 .ناورهنلاو

 ةليسو لئاسولا هذه نم ناك امبرو :ةطبارملا 4

 دالبلا فارطأ يف داصرالا اهب دصقي يتلاو ةطبارملا

 حالطاللو .دودحلا ىلع ةظفاحملل اهروغثو ةيمالسإلا

 دالب ىلع مهموجه ةلئاغ دصل رافكلا عضو ىلع

 . نيملسملا

 نأ نيملسملا ريغل لاجم ال نأ اذه نم مهفي امبرو

 . !مهدالب يف نيملسملا اوشياعي

 لهأل حامسلا وه :يمالسإلا عيرشتلا هررق يذلا نإ

 نأ ةطيرش نيملسملا دالب ىف ناطيتسالاب باتكلا

 ةيزجلا مهعفد ىلع صني يذلاو ةنطاوملا ماظنل اوعضخب
 يأ ىلإ ةوعدلاب مهمايق مدعو مالسإلا ماكحأب مهمازتلاو

 برشو ابرلاك تاركنملاب رهاظتلا نم مهعنمو ةرفاك ةركف
 . رمخلا

 ةباقرلا عضن نأ عيطتسن عيرسلا رورملا اذه دعبو

 ثيح طبضلاو ةوعدلا لئاسو نم اهزكرم يف ةيعامتجالا

 تاركنملا نم ركنم يأب مايقلا نم نيملسملا عنم ينعت
 ذخألا ىلإ مهتوعدو «يمالسإلا عيرشتلا اهرظح يتلا

 .اهميلاعتو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب

 جورخلاو دّرمتلا ىوتسم ىلإ ةيعضولا تغلب ىتم امأ

 مالسإلا يف ةيعامتجالا ةباقرلا

 . ةاغبلا ةمواقم ةليسول رودلاف .ةلودلا لدع ىلع

 ملسي نأ ىلإ هتوعد يف رفاكلا مامأ فوقولا يفو

 رودلاف نيملسملا دالي ىلإ رفكلا لاخدإ نم هعلم يفو

 ةليسو امهبناج ىلإو ءعافدلاو داهجلا يتليسول
 . ةطبارملا
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 ةيمهأ تاذ ةيعامتجا ةيلوؤسم كانه نأ لاخأ الو

 . ةيعامتجالا ةباقرلاك ةيعامتجالا ةايحلا يف ىربك

 لتحت ىمظع ةروطخ تاذ ةلأسم نأ بسحأ الو

 ةباقرلا ةلأسمك ةيعرشلا تابجاولا ةمئاق ىف امهم ًازكرم

 ١ . ةيعامتجالا

 ء«حضاوو لاعف رثأ نم ةيعامتجالا ةباقرلل امل كلذو

 طبض يفو عمتجملا طبض يف ىدملا ةديعب ةيلعافو
 «ماظنلا ةرطيسو «نوناقلا ةدايس ضرف يفو ةموكحلا

 .ةمألا ءانبأل ةماتلا ةداعسلا ريفوت ةيغب

 اهنأ مهفن امنيح ةيعامتجالا ةباقرلا ةيمهأ ىّلجتتو
 كولسلا ىلإ يموكحلا زاهجلا عفد يف ديحولا لماعلا
 نع هفاقيإ يفو .نوناقلا دونب قفو ريسلاو .ميقتسملا
 حلاصل بصنملا لالغتسا نعو كولسلا يف فارحنالا

 .ةمألا ريغ

 الإ نيمكاحلا كولس نم مّوقن نأ عيطتسن ال نحنف

 ظفاحن نأ عيطتسن الو «ةيعامتجالا ةباقرلا قيرط نع

 الإ نوناقلا هل هأيه يذلا هباصن يف عمتجملا عضو ىلع

 ليصفت دنع ايلج كلذ نيبتئنسو ..ةباقرلا هذه نع

 .اهنع ثيدحلا

 . . .هللا ضرف» : هئكغنينمؤملا ريمأ مامإلا لوقي

 ركنملا نع يهنلاو «ماوعلل ةحلصم فورعملاب رمألا

 . "0«ءاهفسلل ًاعدر

 فورعملاب رمألاب نإ» : هت تيبلا لهأ نع دروو
 «بساكملا لحتو بهاذملا نمأتو ءضئارفلا ماقت

 .ةدبع دمحم حرش ٠١ 8ص 37ج : ةغالبلا جهن )000(



 مالسإلا يف ةيعامتجالا ةباقرلا

 نم مولظملل فصتلنيو «ءضرألا رّمعتو «ملاظملا عنمتو

 . ''”«ملاظلا
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 اهعبتي يتلا ةليسولا كلت يه :ةيعامتجالا ةباقرلاو

 راطإلا ىلع جرخي نم طبض يف عمتجهلا دارفأ

 هب تنما يذلا يعامتجالا ماظنلا هغاص يذلا يعاممج الا

 هيلع جورخلا لواحي نم وأ .هتسدقو ةمآلا

 زاهجلا طبض يف ةمألا اهعبتت يتلا ةليسولا كلت يهو
 ؛ةمخضلا هتيلوؤسم يفو هبجاو يف رضقي الأ يموكحلا
 هريغ لبق نم وأ هلبق نم لغتسُيف نوناقلا ىلع جرخي الأو

 تأرو نوناقلا اذهل تناد يتلا ةمألا ريغ ةعفنمو حلاصل

 .ةميركلا ةرحلا ةايحلا ىلإ اهقيرط هقيبطت

 : يهقف ريبعتبو

 فورعملاب رمألا) ةليسو يه :ةيعامتجالا ةباقرلا

 .اهدودح دعُبو اهلومش داعبأ يف (ركنملا نع يهنلاو
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 «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجوو

 هاجت عمتجملا ءانبأ ىلع ةيمازلإ ةيلوؤسم هضرفو

 نم ةرورضلاب هتوبثل يهيدب .ةلودلا هاجتو عمتجملا

 ًاليصفتو ةلمج ىمالسإلا عيرشتلا ةلدأ رفاوتلو «نيدلا

 .ًاديدش ًاديكأت هيلع ديكأتلا ىلع

 «ةايح ماظن ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل كلذ ناك امبرو

 .ًاضرف كلذ ضرفت هتماقتساو ماظنلا مايق ةعيبطو

 الإ رهام بقارُي ال يذلا يموكحلا زاهجلاو .فّسعتم

 .ةيناسنإلا عقاو ىلع جورخ امهالكو «نوديتسم دارفأ

 لطعي وأ تومي رخآلا هنإف «ةيعامتجالا ةباقرلا ريمض

 .ريدقت لقأ ىلع

 .ركنملا نع يهنلاو”فورعملاب رمألا باتك ؛نيحلاصلا جاهنم )١(

 هم

 ىلع رخآ ًاناهرب رخآ بناج نم كلذ ناك امبرو
 ةيعامتجالا ةايحلا تابلطتمل ًامئالم مالسإلا لوزن

 .هتيرحو ناسنالا ةمارك تابضتقمل ًامئالمو

 ل ريا لإ َنوُعدي أ كسي كتلوا» : ىلاعت لوقي

 . © وُحِلْممْلا مه ْمُه َكِيكْوأَ ركل نع َنوهْنَيَو ٍنوُرَمْلا

 حالفلا قيقحت ةميركلا ةيآلا تبتر فيك رظننل

 نع ةيهان فورعملاب ةرمآ ةعامج هنم نوكت نأ عمتجملل

 . ركنملا

 ىلإ تدتما ميركلا نآرقلا تارظن نم ةرظن يهو

 هتداعس همزلتست ام هل تضرفف يعامتجالا جازملا قامعأ

 . ةمألل اهريفوت ققحي لماع نم

 فورعملاب رمألا ةيلوؤسم ةيمتح نإ :ًاراصتخاو
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 ةيعامتجالا ةباقرلل نأ ىلإ انب ةراشإلا تّرم دقو
 . ةلودلاو عمتجملا :امه نيلاجم

 ةمضنم ةيعامتجالا ةباقرلا نواعتتف عمتجملا يف امأ

 . ةطلسلاو ةيبرتلا امه نييرخأ نيتليسو ىلإ

 نم لك (ةيبرتلا ينعأ) امهنم ىلوألا رودب موقيو
 تاضور نم داشرإلاو ةفاقثلا تاسسؤمو ةرسألا

 رباثمو ءاهلحارم فالتخا ىلع دهاعمو سرادمو

 .مالعإو ةياعد ةزهجأو «مساومو تالفحو

 ةيبرت امهئانبأ ةيبرتب نيوبألا مالسإلا مزلأ دقو
 «نيحلاص نييعامتجا ءاضعأ مهنم ءىيهت ةحلاص

 ةيلمعل ارارمتساو «كلذل مالسإلا طاتحاو .نيحلصم

 لحارم فلتخم يف ملسملا ناسنإلا عم ةيشمتم ةيبرتلا

 هنم انامض هتاذ درفلا ىلع ديكأتلاب طاتحا ءهروطتو هومن

 موقي نأب كلذو ةيناسنإلا اهفادهأل ةيناسنإلا هتلاسر ةيدأتل

 ةيمالسإلا ةعيرشلا طيطخت قفو هتيصخش ءانبب ملسملا
 :هيهاوثو نيدلا رماوأ بسح هكولس ددحيو اهتاميلعتو

 دكط ةَرَسْئَو سان اًمدوَْم ان ريم كش او
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 . كاَهلَّسَد نس َباَح ْدَثَو 6 اَهّشَر نم ملأ



 اهضرع داع كلذ ىلع ةدكؤملا صوصنلا راهتشالو

 ةلودلا ىلع ضرف امك .يرورض ريغ ةراشإلا نم رثكأب

 .داشرإلاو ةفاقثلا نيدايم فلتخم ةمألل حتفت نأ

 كلذ نم تّدعأ امب ةيمالسإلا تاموكحلا خيراتو

 نم مخل خلا ىفاقثلا ثارتلا اذه هجئاتن نم ناك يذلاو

 . كلذ دهاوش

 دادعإ لاجم يف ىلوألا ةليسولا يه ةيبرتلا ةليسوو

 ةهجو ملسملا درفلا هيجوت لاجمو ةيمالسإلا ةيصخشلا

 .ةمألل ةداعسلا قيقحت ةيغب هقيبطتو مالسإلاب كسمتلا

 اهلزنت يتلا ةوقلا ةليسو يهف ةطلسلا ةليسو امأ

 ءهمظنو مالسإلا ميلاعت ىلع نيجراخلا يف ةموكحلا

 نركت ال ثيح اهيلإ أجدلُي يتلا ةريخألا ةليسولا يهو
 نم هنيبتنو «ممتجملا ةباقر نم فرخ الو ةعدار ةيبرت

 ريشي فيرشلا ثيدحلاو .دعب اميف (ةبسحلا) ةفيظو رود
 نابكلاو هيلا اهنع :ةعيو فالعلا لتاضولا ده ىلإ
 :ةتلفلاو

 . .داشرإلا ينعي ناسللاو . .ةوقلا ينعت ديلاو

 ريبعت اهنأل ةباقرلا نم عون يهو ةعطاقملا هب داري بلقلاو

 .دارفألا ةبضغ نع

 ًاركنم مكنم ىأر نم» :ميركلا ثيدحلا لوقي

 عطتسي مل نإف .هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف

 . ؛هيلقبف
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 هددحت يعامتجالا طبضلا نيدايم يف ةباقرلا رودو

 نب ةيزأ مشب ثيؤنلاَو نؤئلاَو) ةسدققملا ةبآلا
 .« كسلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ٍفوِرْعَمْلِب تورمأَي

 لوؤسم مكلكو عار مكلك» كرابملا ثيدحلا هفّرعيو

 . !هتيعر نع

 نمدرف لكل ةياعرلاو ةيالولا نالعجي ثيح

 ينعأ) امهيفو .دارفألا ةيقب نم هريغ ىلع عمتجملا
 ةقيرط يف مالسإلا نأش - زيكرتو قمع (نيميركلا نيصنلا

 مالسإلا يف ةيعامتجالا ةباقرلا

 ةماخض مامأ درفلا ناعضي ثيح  هيقنتعمو هئانبأ هتيبرت

 وه هنأب هروعش ءلمبو هراعشإب هجول اهجو هتيلوؤسم

 لاجم يفو يعامتجالا هبجاو داعبأ يف هلك عمتجملا

 . هتيلوؤسم دودح

 هتيدرفب درفلا داقتعا دعبي ديكأتلا نم نوللا اذهو

 ميظنتلا نأ كلذ ءءاقبلا هسفنل ديري يعامتجا ميظنت لك

 هتمهم يدؤي نأ لجألو ىقبي نأ لجأل يعامتجالا

 كسامتلا) :امه امهيلع موقي نيتماعد ىلإ جاتحي

 الإ نايتأتي ال امهو «(ىعامتجالا نواعتلا)و (ىعامتجالا

 ببسب عمتجملا دارفأ نيب يوضعلا محالتلا قيرط نع

 : ةيعامتجالا ةيلوؤسملاب قمعملا روعشلا

 رثالا لع اول 15 افلا را لع اًوَواَسَر»
 . «نودَمْلاَ

 . 4 ةوَحإ َنوُسمؤُملا اَنِإ»

 مهفطاعتو مهمحارتو مهذاوت يف نينمؤملا لئم»

 رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسجلا لثمك

 .(ىمحلاو رهسلاب دسجلا

 ممهاندأ مهتمذب ميعسيو مهامد أفاكتت نوملسملا»

 ."مهاوس نم ىلع دي مهو

 مهنأك أفص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ»

 .«صوصرم ناينب

 .«اضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا»

 الو هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا»

 لصاوتلا يف داهتجالا نيملسملا ىلع قحيو هنوخي
 ةجاحلا لهأل ةاساوملاو فطاعتلا ىلع دقاعتلاو

 هللا مكرمأ امك اونوكت ىتح ضعب ىلع مهضعب فطاعتو
 .؟1نيمحارتم مكنيب ءامحر لجو زع

 درف لك بقاري نأ انه  ةيعامتجالا ةباقرلاو
 ًايدؤم «ةيعاو ةبقارم نيرخآلا دارفألا عمتجملا نم

 هباسح نم اهطقسأ ىتم ةبجاو ةيلوؤسم كلذب



 مالسإلا يف ةيعامتجالا ةباقرلا

 .بقوعو اهيلع بسوح

 نع عدرلابو فورعملا ىلإ ةوعدلاب كلذ ىتأتيو
 ةوقلاو فنعلاف ؛«نيللا داشرإلا بولسأ لامعتساب ركنملا

 .. .ربكأ ررض بترتي ملام

 يف ةبساحملا نع ريبعت يهو ؛ةعطاقملا» اهّلقأو

 . . اهبيلاسأ فعضأ

 نم نيابو كناسلو كديب ركنملا نع هناو هلهأ نم نكت

 ع هللا لوسر انرمأ :لاق» :ًاضيأ هنع ثيدحلا ىفو

 .«ةرهفكم هوجوب يصاعملا لهأ ىقلن نأ

 نلمحأل :لاق» : هكقظ قداصلا مامإلا ثيدح ىفو

 ام :لاق نأ ىلإ . . .مكئاملع ىلع مكئاهفس بونذ

 امو نوهركت ام مكنم لجرلا نع مكغلب اذإ مكعنمي

 ؟ًاغيلب ًالوق هل اولوقتو هوبنؤتف هوتأت نإ ىذألا انيلع لخدي

 :لاق ؟انم نولبقي ال نذإ  كادف تلعج تلق

 .«مهسلاجم اوبنتجاو مهورجها

 باسح نم ةفلتخملا ناولألل هسفن ضّرعيو ؛همظن

 رطضي (يعمجلا ريقحتلا) ب هنومسي امو هل عمتجملا

 . ضورفملا يعامتجالا راطإلا نمض لوخدلاو

 لئاسولا هذه نم ةدحاو ةيأ ءاغلإ نأ :ىل ودبيو

 لهاك قهريو عمتجملا يف ةملث ثدحي ةلماكتملا ثالثلا

 . ىرخألا ةليسولا وأ نييرخألا نيتليسولا

 رود يف امهادحإ وأ نارصقت نيح ةلودلا وأ ةرسألاف

 اهتباقر نم ليلقب ولو طّرفت نيح ةعامجلا كلذكو

 . ةبوغرملا ريغ ةجيتنلا لصحت

 . قبس ام ىلإ يهنت اهتبوقع لزنت مل نإ ةطلسلاو
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 لشفت نم - ًايئيب وأ ًايئارو - ةيرشبلا دارفألا نم كانهف

 رعشي ال نم كانهو ءاهنم هسفن خلتمي نم وأ ةيبرتلا هعم

 هضرعي نأو عمتجملا هرّفحي نأ همهي الف ةماركب هتاذل

 ةوق لازنإو نوناقلا ةبوقع نم هعم صانم الف «ةناهإلل

 .هيف عدرلا
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 زاهجلا طبض يف ةيعامتجالا ةباقرلا رود امأ

 يتليسو عابتاب مث هتافرصت ةعباتمب لثمتيف يموكحلا
 نوناقلا نم ءيش نع فرحنا ىتم فنعلا وأ فنعاللا

 نيللى ا رعتت يركع راوخلا فرحنا لحن
 وأ ةيصخش عفانمل بصنملل ًالالغتسا وأ نوناقلا

 مهف يف ًاروصق وأ «ةمألا ريغ ىلع دوعت ىرخأ

 ام لكب فرعت تافارحنا نم اهيلإ امو ؛نوناقلا
 رظن تفلت نأ ةمألا ىلع . .ةيمالسإلا ةعيرشلا فلاخي

 ةبوتلا هنم ةبلاط هتفلاخم ىلإ يموكحلا زاهجلا
 .ءاطخأ ىفالتو عجارت نإف ءقحلا ىلإ عوجرلاو

 الإو «باجتسا نإف لزعلاب هرذنت نأ ةمألا ىلعف الإو
 ًاررض لقالاب ةذخآ ةيفينعلا لئاسولا لامعتسا اهرودف

 . ةرورضلا هيلطتت ام رادقمبو

 . .ريثك كلذ دهاوش نم يمالسإلا خيراتلا يفو

 عزو باطخلا نب رمع نأ :نوخرؤملا هركذيامو

 يأ بيصنك هبيصن ناكو نوملسملا همنغ امم ألام ةرم

 وعدي وهر دهوشو ؛نيملسملا دارفأ نم رخآ درف
 داهجلا ىلإ ةرّونملا ةنيدملا ربتم ىلع نم نيملسملا

 هيلع اوجتحاف «نيدرف يبيصنب هتميق رّدقت بوث ًاسبال
 نفناب عفر تجاهد لاحتمال سي اوعساو

 ىلع هللا دبع اودهشتساو «هللا دبع هنبا بيصنو هبيصن
 . كلذ

 نامثع تايطعأ نم نيملسملا فقوم كلذ نمو

 .هتاعاطقإو

 .قشمدب ءارضخلا رصق هئانب لوح نايفس



 .ةيواعم نب ديزي دض ةلئكت نيسحلا مامإلا ةروثو

 نيفرحنملا ماكحلا دض ةعباتتملا نيملسملا تاروثو

 . .نييومألا نم

 لوسر نإ : سانلا اهيأ» : يئن نيسحلا مامإلا لوقي

 هللا مرحل ًالحتسم ًارئاج ًاناطلس ىأر نم :لاق ةتيَوهْللا

 دابع يف لمعي لَو هللا لوسر ةئسل ًافلاخم ءهدهع ًاثكان

 الو لعفب هيلع ام رّيغي ملف «ناودعلاو مثإلاب هللا

 .«هلخدم هلخدي نأ هللا ىلع ًاقح ناك .لوق

 :نونمؤملا اهيأ» : ؛ةئكقت نينمؤملا ريمأ مامإلا لوقيو

 هركنأف «هيلإ ىعدي ًاركنمو «هب لمعي ًاناودع ىأر نم هنإ

 وهو ءرجآ دقف هناسلب هركنأ نمو «ئربو ملس دقف هبلقب

 هللا ةملك نوكتل فيسلاب هركنأ نمو «هبحاص نم لضفأ
 يذلا كلذف «ىلفسلا يه نيملاظلا ةملكو ءايلعلا يه

 هبلق يف رونو «قيرطلا ىلع ماقو ىدهلا ليبس باصأ
 .«نيقيلا
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 «ةيمالسإلا ةلودلا يف يموكحلا زاهجلا نوناق يفو

 ماظن يف ةحضاو ةروصبو ةلثمتم ةيعامتجالا ةباقرلا يتأت

 ةمركحلا ىلعف .نيبستحملا ةفيظو وأ (ةبسحلا)

 ةيعامتجالا ةباقرلا ةمهمب موقي نم فظوت نأ ةيمالسإلا
 نوؤشب ةفرعملاو ةلادعلا ىلع بستحملا رفوتي نأ ةطيرش

 ههئظ نينمؤملا ريمأ مامإلا هنع رّبعي امك وأ «هتفيظو
 فيظوتلا لاجم يف هب ذخؤي ماع طرشك ةيافكلاو ةنامألاب

 .هتالاجمو هعاونأ فلتخم يف

 ةلودلا نع نيلثمم مهتفصب نورشتني نوبستحملاو

 تاقبطو تادحو ىتش يف عمتجملا ةباقر نع نيلوؤسمو

 . هتالاجمو عمتجملا

 يفو قاوسألا يفو عراوشلا يف سانلا نوبقاري

 هكولس ىف نوناقلا فلاخي نم اوعنميل ةماعلا تالحملا

 ْ .هتالماعمو هتاقرصتو

 ريمأ ناك :لاق» : ةئظرقابلا مامإلا نع ءاج

 مالسإلا يف ةيعامتجالا ةباقرلا

 نم ةركب موي لك يدتغي ةفوكلاب مكدنع تقع نينمؤملا
 ةردلاو ًاقوس ًاقوس ةفوكلا قاوسأ يف فوطيف رصقلا

 - (ةبيبسلا) ىمست تناكو نافرط اهل ناكو  هقتاع ىلع

 راجتلا رشعم اي :يدانيف ءقوس لك لهأ ىلع فقيف

 هيلإ اوعواو مهيديأب ام اوقلأ هتوص اوعمس اذإف «هللا اوقّنا

 «ةراختسالا اومدق :لوقيف مهناذآب اوعمسو ءمهبولقب

 اونيزتو «نيعاتبملا نم اوبرتقاو ؛ةلوهسلاب اوكربتو
 اوفاجتو «بذكلا اوبناجو «نيميلا نع اوهانتو «ملحلاب

 .ءابيرلااوبرقت الو «نيمولظملا اوفصنأو «ملظلا نع

 ,مهءايشأ سانلا اوسخبت الو «نازيملاو ليكلا اوفوأو

 عيمج يف فوطيف . .نيدسفم ضرألا يف اوثعت الو

 . سانلل دعقيف عجري مث «ةفوكلا قاوسأ

 ريمأ ناك) : :يئيظقداصلا مامإلا ثيدح يفو

 ميبلا لقعي نم الإ قوسلا يف دعقي ال :غئقن نينمؤملا

 . ؟ءارشلاو

 ًاموي لخد هنأ» :ًاضيأ نينمؤملا ريمأ نع يورو

 ىسوم يبأ بحاص بأد نبا ىأرف ةفوكلا دجسم

 : ةئكغهل لاقف هنولأسي «هيلع سانلا قّلحت دق يرعشألا

 : اغلاق ءال :لاقف ؟خوسنملاو خسانلا فرعتأ

 يف ةبسحلا رود انل سكعت اهلاثمأو اياضقلا هذه

 ةموكحلا ةيلوؤسم انل روصتو يعامتجالا طبضلا

 .نوناقلا قيبطت يف ةيمالسإلا

 . ةيعامتجالا نوؤشلا رئاودو تايدلبلاب

 ديدحتب ةيعامتجالا نوؤشلا رئاودو تايدلبلا موقت
 رادصإبو «سايقلا تادحوو ريداقملا ديدحتو راعسألا

 نم اهتمالسو ةيقوسلا علسلا ةفاظنب تاميلعتلا

 نيبعالتملا ةبقارم نيبستحملا ىلإ دهعتو . . ءشغلا

 ءدعب نمو «باقعلاف باسحلا ىلإ مهقوسو .قاوسألاب
 .قاوسألاب دوعقلا نم مهعنم

 ميظنتب ةيعامتجالا نوؤشلا رئاودو تايدلبلا موقتو



 مالسإلا يف ةيعامتجالا ةباقرلا

 .ةصاخلاو ةماعلا قرطلا يف براسملاو كلاسملا

 ىلإ دهعتو ةصاخلاو ةماعلا تالحملا ىف سانلا فقاومو

 ةماعلا ةيعامتجالا بادآلل نيفلاخملا فارع نيبستحملا

 «نيرخآلا قوقحل ةقياضملاو «هناولأ ىتشب ءادتعالا نم

 ميلاعت وأ ,يمالسإلا نوناقلا ةيسدق ىلع يرجتلاو

 يف ةبسحلا ةيلوؤسمو .اهلاثمأو ؛«ةيمالسإلا ةعيرشلا
 رودو ةمهم ةروطخ تاذ نيملسملل ةيعامتجالا ةايحلا

 . مهم ريطخ

 . يمالسإلا ماظنلا قيبطتب ريبك لالخإ اهب لالخإلاو

 نيملسملا فوفص نيب مويلا تاركنملا راشتنا امو

 ىف رطخلا بناجلا اذه انلمهأ اننأل الإ ءانئانبأ ىدلو

 .ركنملا راشتنا مامأ فوقولا

 يف قّمعتلا عم  نيبستحملا نأ وهو :اذه نم رثكأو

 مكاحلا ؛هناوعأو ىلعألا مكاحلا نويع  ةبسحلا عقاو

 مامأ مالسإلا هعضو يذلا لوألا لوؤسملا كلذ ىلعألا

 هضرف ثيح .هجول ًاهجو ىربكلا هتيلوؤسم ةماخض
 رفوي نأ ًالوؤسم «ةمألا ءانبأ نم درف درف لك نع ًالوؤسم
 ةمالظ لك مهنع عفدي نأ ًالوؤسمو ؛ةلماك مهقوقح مهل
 عمط ال نم ةماميلا وأ زاجحلا يف لعلو» «ءادتعا لكو

 .«عبشلاب هل دهع الو صرقلا يف هل

 ىلع مالسإلا عضو نأ :ًاضيأ اذه نم رثكأو

 ةمألا يف ريقف لقأ ىوتسم ىلإ لزني نأ ىلعألا مكاحلا

 نم ريقفلا كلذ هيناعي امب رعشيل .ةيشيعملا هتايح يف
 ةرحلا ةايحلا ىوتسم ىلإ هب عفتريف «ةايح ةرارمو ءامش

 الو نينمؤملا ريمأ لاقي نأب يسفن نم عنقأأ» ةميركلا
 يف مهل ةوسأ نوكأ وأ ءرهدلا هراكم يف مهكراشأ

 .2«شيعلا ةبوشج

 ةيبرتلا راثآ نم قيمع رثأ ةينادجولا ةكراشملا هذه نإ

 نأ هعفد يفو .ىلعألا مكاحلا ةيسفن غوص يف ةيمالسإلا

 قّوط دق مالسإلا ماد ام اهعفرل نيرخآلا ملاظم فّرعتي

 نم ملظي قح لك نع ةمخضلا ةيلوؤسملا هذهب هتبقر
 . عمتجملا دارفأ نم درف يأ قوقح

 ه7

 ىلع ىقلملا بجاولا اذه ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلاو
 ةمألا نوؤش ىلع فّرعتلا يف ىلعألا مكاحلا قتاع

 درف لكلو ةلماك مهقوقح ريفوتبو «مهنيب لدعلا ةماقإو
 . ىرخأ لئاسو نم اهريغو ؛ةبسحلا قيرط نعو ءدرف

 ئاَصأ ألا يف ْمُهْكَت نإ َنأظ :ىلاعت لوقي
 نع اهم فورنتلاب اوُرَمأَو ةركررا اكو ةدلصل
 . «ٌمألا هب يَ ركل

 ايلعلا يه هللا ةملك لعجي نأ ىلعألا مكاحلا ىلعف

 نم ةحضاو ةقيقح هذهو «ىلفسلا يه هب رفكلا ةملكو

 هتايرورض نم ةرورضو ءيمالسإلا نيدلا قئاقح
 . ىلوألا

 لماوع نم لماع اهنأ ىلإ ًافاضم ةيعامتجالا ةباقرلاو
 لماع يه ءركنملا عنم لماوع نم لماعو فورعملا رشن

 ينو ًايمالسإ ًاعمتجم عمتجملا غوص يف ًاضيأ مهم
 ماع يمالسإ راطإ اهمضي ةيعامتجا تادحو ىلإ هريوطت
 .دحوم يمالسإ ميلعت اهئازجأ نيب محاليو

 ةغايص يف مهأ لماع عمتجملا نأ ملعي انلكو

 انه نم  ةيعامتجاللا ةباقرلاف .اهئيوكتو درفلا ةيصخش
 ًاعمتجم عمتجملا غوص :امه نيتيساسأ نيتمهمب موق

 . ًايمالسإ ًادرف هريثأتب درفلا نيوكتف ًايمالسإ

 عمتجملا ةيمهأ ىلع ديكأتلا ىلإ ةجاحب يننظأ الو

 ايلمعو ايركف درفلا كولس قلخ يف يساسألا هرودو
 . حوضولا نم ناكم يف اهنأل

 اذهل يبلسلا بناجلا كردن نأ عيطتسن انه نمو

 ةباقرلا لامهإ نأ وهو ءةيعامتجالا ةباقرلل ءائبلا رودلا

 .هروهدتو عمتجملا خّسفت يف ريبك ٍدح ىلإ رثؤي هتعيبطب

 . هتيصخش رايهناو درفلا رخأت يف دعب نمو

 يف حماستُي ثيح «ةداع يجيردت لكشب كلذ أشنيو

 ىلع يصعتسي ىتح ومني هكرتو ءركنم لوأ راكنإ
 عارصلاب هيمسن نأ ىوقن ام وهو .ةدحاو ةعفد جالعلا

 تاداعلا نيبو «ىلوألا فارعألاو ديلاقتلاو تاداعلا نيب
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 نيب عارصلا ةعيبط نمو ؛ةليخدلا فارعألاو ديلاقتلاو
 يهتني نأ «ةلمهم ىرخألاو « ةدذنسم امهادحإ «نيتوف

 . ةليخدلا مامأ ىلوألا راسحناب

 ةباقرلل نأ انه  هحضوأ نأ ديرأ ام ةصالخو

 ىلإ عمتجملا ريوطتو ةغايص ىلع لمعي يباجيإ :نيبناج
 هراطإ ىلع ةظفاحملاو ههوجو عيمج يف يمالسإ عمتجم

 . يمالسإلا

 ال عمتجم ىلإ عمتجملا لؤحت ىلإ يهني يبلسو
 . يمالسإ

 وأ ًاملسم درفلا نيوكت يف ريثأت وذ نيعمتجملا الكو

 .هلسمارق

 رمألا موق كرتام» :فيرشلا ثيدحلا لوقي

 مهيلع طلسو اولذ الإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .«مهرارش

1 

 عمتجم نع ةباقرلا هذه ترسحنا اذاملو

 !؟نيملسملا

 هذه ءادأ يف اورصقف اهنع نوملسملا دعتبا اذاملو

 . !؟ةريطخلا ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 يساسأ لماع يف زكرتت لؤاستلا اذه نع ةباجإلا نإ

 ضرأ لوح يذلا رامعتسالا ء(رفاكلا رامعتسالا) وه

 ةرفاكلا هتاراضح نيب عارص ناديم ىلإ نيملسملا

 نيمئاقلا فعض راودأ يف يهو «ةيمالسإلا ةراضحلاو

 .اهيلع

 دقفتو «ىسايسلا دانسإلا ىوف فلتخمو « ةياعدلا لئاسو

 بلغت ًامتح جتني ىوقلا مكلتو لئاسولا مكلت ىرخألا

 اذه ليصافت يف لخدأ نأ ديرأ الو ةيزاغلا ةراضحلا

 ءوسو جئاتنلا ءوس نم يناعن لازن ال نحنو لماعلا

 .رزيصملا

 ةيحامرلا

00 

 - انه  هريثأ وأ هيلإ ريشأ نأ تدرأ يذلا ءيشلاو

 ا ا ل رو

 .ًايملع أئحب هثحب ةلواحم ال «يمالسإلا نيدلا

 يي و اس م
 راظتنا يف) يتلاسر يف (مويلا يمالسإلا مكحلا)
 . (مامإلا

 نيملسملا عقاو نيب ةنراقملا ىلإ ةيعوتلا ةلواحمو

 عقاوو 00 موتا ايس ردح عرج

 . يعو يذ ىلع ةيفخ اهبسح أ ال «ةفلتخم

 ةرفاكلا ليئارسإ ةموكح مايقو (نيطسلف) ةعيض امو

 جئاتن نم ةدحاو الإ ءهرفاك يرامعتسا ذوفن زكرم

 ذوعن «١ سدقملا يمالسإلا بجاولا اذه لثمل لامهإلا

 ةيانعلا هلأسنو ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب

 .ةياغلا وهو قيفوتلا ىلو هنأ «ةيادهلاو

 يلضفلا يداهلا دبع

 ةيحامرلا

 ىلع ةنئاك ةقطنم رمألا ئداب يف ةيحامرلا تناك

 ركذ امكو مك ٠ يلاوح فجنلا بونج ىلإ تارفلا

 مور» اهمسا فجنلا '''طوطخملا هباتك يف يبيبشلا»

 اهيلإ ةيكرتلا لئابقلا ضعب ىفنل كلذلو «تسأ ةيحان

 نأل ورب تمس كلذلو ةننامتعلا ةلودلا لَّبِق نم

 دروأ دقو ةقطنم وأ ؛ءاضق» ينعت ةيحانو كرت اهلهأ

 صوصخلا ىلعو نيققحملا ضعب يأرلا اذه ىلع
 ىلإ ةيمضنلا هين سرا ةيحايرعاشلا ةوبع
 ةفوكلا بيقن «نيوز لا حامر ديسلا» وهو اهسسؤم
 ةفوكلاو فجنلا دودح نمض ةلخاد يه كاذ مويو

 يف لوقنملا يقاربلا نوسح ديسلا هركذ ام اذهو

 . يدعاسلا دومح ةيحامرلا لوح ثحب 5 ددع غالبلا ةلجم 2غ(



 ةيحامرلا

 .©”برعلا ةجانص ةفوكلا» باتك

 لعازخلا لَبِق نم اهبارخو اهعسوت دعب تلقتنا فيكو
 «ةيحامرلا» لبق ةقطنم فيراوشلا مأ ىلإ نيعشعشملاو

 ىلإ تدتما يتلا ةميدقلاو ةيبرغلا ةديدجلا تيمسف

 ةليبق نم ةيحامرلا ءامعز ناك ؛«ةيقرش» ًابيرقت ةيفانشلا

 . ةيبرعلا ةجافخ

 يدامحلا ةسان دبع نبا يداه» وه ةيفرشلا ميعز

 5 «شيوردلا

 .؟ليفج دمحم» وه ةيبرغلا ميعز

 ىلإ ةيحامرلا نم سانلا نم ريثك حزن نأ دعبو
 نوعاطلا ءاد ةيحامرلا ةقطنم باصأ نأ دعب فجنلا

 ليق ام كيلإو نآلا انيدي نيب يتلا ةدهاعملا هذه تررق

 . اهيف

 ىلع تاقيلعتلا ضعب هذهو ةميدقلا ةقرولا يف صنلا
 .اهنم تارقفلا ضعب

 ن 'اهريرحت ىلإ ثعابلا»

 «ش٠0 ةقيثولا هذهل ررقملا

 لهأ سيئر شيردلا يدامحلا ةساندبعلا يداه

 هذهب نيروكذملا نييجرشلا ةيقبو ةيجرشلا ةيحامرلا

 ن «ةقرولا

 لهأ ءامسا اهيفو انيديأب عقت مل ىرخأ ةقرو كانه
 «ش» مهئاسؤرو ةيقرشلا

 هذه رخآ يف نيعقوملا ن «ةقرولا ليذب نيرهاملاو»
 «ش» ةقرولا

 لماح انضوف دق اننأب هاركإ الو ربج الب فرتعنو ٌرقن»
 ن ؛ةدوسملا ةفرو

 «سش ١» ةدهاعملا ىنعت ةدوسملا

 )١( غياصلا هلإلا دبع روتكدلا .
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 ىف ةيحامرلا سيئرال َن «ةدوجلا يداه جاحلا»

 ش «فجنلا

 ش ؛ةيتآلا قوقحلا» ن ؛ةيتآلاو ةمضنملاو» ش

 لتقلا قوقح نم ينعي» ن ؛طاكسو لثم نم»

 عطق وهو قيوعتلا ينعي ةجرادلا ةغللا يف ؛طاككسو»

 ش «ندبلا ءاضعأ دحأ

 ن «اندنع نم ضراعم الب هردنب لهأ موق رحلاف»

 ةيحامرلا خيش حبصأ ةدرجلا يداه جاحلا نأ ىنعي)

 ش ؟.ةيحامرلا يلاهأو ةيحامرلا خويش نم ضراعم الب

 يف هل لاثتمالاب يداه ىجاح ىلإ فرتعن ًاضيأو

 .2يداو عيمج

 عيمج يف هل لاثتمالاب يداه جاحلا ىلإ فرتعن

 سش «ةيلاملا رومألاو نيدلاب ةقلعتملا قوقحلا

 ن «نيروكذملا نييجرشلا دحأ ىلإ ريصي يذلاو

 نيدوجوملا نييحامرلا نيب فالخلا عقو اذإ ينعي
 لكشب ةيحامرلا وأ رئاشعلا يف نيدوجوملا فجنلا يف

 وه يداه جاحلا نوكي ىرخألا رئاشعلا دحأ وأ معأ

 «ةيدلاب ةقلعتملا لاومألا ميلستو لاومألا عيمجب دهعتملا

 ٍش

 وذخ انل ًاعبات ةدوسملاب هدنع لخدي اذه دعب يذلاو

 نانم ديب اوملست

 ن ؟هيلع دمتعي

 ةيحامرلا فلح نمض يف لخدت نأ ديرت ةلئاع لكو

 قوقحلا عيمج يف هل ًاعبات يداه جاحلا ةقرو يف لخدت

 .اهريغو ةيلاملا رومألا نم يداه جاحلا هل ررقي امو

 انلماعي نأ انل يداه جاحلا موقرملا طرتشا دقو

 انك يذلاو ةميدقلا مهتغيسو ةيحامرلا لهأ ءاسؤر ةلماعم

 يجح ةيبرغلا ةيحامرلا لهأ عم يضاملا نمزلا يف هيلع

 ن ؟ليفج دمحم
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 ةيحامرلا لهأ ءاسؤر ةدوجلا يداه جاحلا دعو ينعي

 نم هيلع مه ام ىلع اوقبي نأ ءامدقلا ةيقرشلاو ةيبرغلا

 جاحلا ةيبرغلا خيش دهع ىلع اوناك امك ةسائرلاو ةماعزلا

 مهتغبس ءاسؤرلا حنم ريخألا نأ ثيح ليفج دمحم

 ش .ةيبرغلا معزت امدنع ةميدقلا

 عفنلاب مهنيبو انئيب ةفصانملا وهو ةيبرغلا تيقبو

 ن «ررضلاو

 ةيفرشلا نيب ةفصانملا ةميدقلا ةدهاعملا تناكو

 جاحلا دعوأ كلذك «نورسخي امو نومنغي اميف ةيبرغلاو

 لئاوعلا ركذ ريرحتلا ىلإ نم دنبلا اذه نأ ةدوجلا يداه

 ش .دادعتلا وحن ىلع فجنلا يف ةيحامرلا

 .ةميدقلا ةقرولا ىف ةدوجوم ءامسألا

 . مهعيقاوت ىلع انلصحتسا نيذلا نوعقوملا

 ةيحامرلا

 عنام وبأ

 فلخلا دوبع

 يف امب فرتعا معن» ةرابع لك رهاظلا :ةظحالم

 سش .ءاسؤرلا دحأ صخشلا اذه نأ ينعت «ةقرولا

 :تاظحالم

 .ةميدقلا ةقرولا يف دوجوم صن ينعت «ن١ لك

 . ةميدقلا ةقرولا صنل حرش ينعت «ش# لك

 يخيراتلا قيقدتلاو قيقحتلا بوتكملا اذه صقني #

 . ةركاذلا ىلع دمتعم هنأل

 ًاقيثوت سيلو


